Modern. Volledig glas. Klassiek. Voordeuren met beste-prijs-garantie!

Voordeuren
collectie

VOORDEUREN OM TE LEVEN

Voordeuren
collectie

met beste-prijs-garantie!

Basic

+ Perfect

Veiligheid
bij de
keuze.

Beste prijs
garantie!

Hartelijk welkom, fijn dat u de weg naar ons hebt gevonden!
Voor u ligt, met onze nieuwe voordeuren-collectie, een catalogus met oneindig
veel mogelijkheden en varianten.
U denkt wellicht: kiezen is moeilijk! Klopt!
Maar bij een grote keuze hebt u ook altijd de mogelijkheid om precies het
gewenste voor uzelf en uw levens- en woonstijl te vinden. Allereerst gaat het om u
en de wijze waarop u uitdrukking wilt geven aan uw eigen persoonlijkheid.
Natuurlijk willen wij u bij deze keuze niet in de steek laten. Een voordeel is dat u bij
ons in ieder geval geen zorgen hoeft te hebben over de kwaliteit.
Die is voor ons namelijk vanzelfsprekend!
In samenwerking met verschillende designers hebben wij de nieuwste trends in
onze voordeuren-collectie opgenomen, zodat u helemaal naar uw eigen smaak
kunt kiezen.
Toch gaat het om meer dan alleen optiek: wat vindt u persoonlijk belangrijk?
Wilt u de nieuwste techniek met verfijnde productdetails en hoogwaardig
designglas tegen een aantrekkelijke pakketprijs? Dan vindt u uw droomdeur in de
serie Perfect-Line.
Of wilt u liever uw persoonlijke wensen qua design & techniek in het
modulesysteem toevoegen aan het basismodel?
Dan is het modulesysteem Basic-Line Plus, in de vertrouwde kwaliteit, precies
wat u zoekt.
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Ambachtskunst en
liefde voor
het detail.
Iedere voordeur is een unicaat. Dat precies beantwoordt aan uw voorstellingen.
Van de eerste maatschets en de keuze van de materialen tot en met de
gedetailleerde uitwerking van elke afzonderlijke voordeur onderscheiden we ons
van zo veel anderen door onze ambachtskunst.
Natuurlijk maken wij ook gebruik van hightechmachines met ultramoderne, uiterst
nauwkeurige procedés voor de vervaardiging van onze voordeuren, maar het
onmiskenbaar eigen kenmerk van onze producten komt toch vooral tot uiting in de
liefde voor het detail en de ambachtelijke werkwijze.
Wij maken uw voordeur volgens de nieuwste stand van de techniek.
In het samenspel met de beste materialen bereiken wij zo topkwaliteit.
Wij hebben altijd een open oor voor uw speciale wensen.
Wij geven u graag advies.
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Het concept
Perfect Classic

Perfect Modern

Uw deur in
onze focus.

Basic / Basic

Kwaliteit: ambachtelijke traditie tot in het kleinste detail.
U voordeur moet vele jaren zowel wind, water en vorst als intensieve zonnestraling en grote
temperatuurschommelingen kunnen weerstaan.
Met onze hoogwaardige materialen en strenge kwaliteitscontroles kunnen wij u garanderen
dat u de juiste keuze hebt gemaakt.

Volledig glas

Duurzaamheid: wat dat betreft zijn we liever conservatief!
Met uw keuze voor een nieuwe voordeur kiest u gelijktijdig voor het waardebehoud van uw
huis. Het is misschien geen beslissing voor het leven, maar wel voor vele jaren. Neem er dus
de tijd voor, houd bij uw keuze rekening met de stijl van uw huis en kies ons als de partner van
uw vertrouwen.
Wij kunnen u dan verzekeren dat u lang plezier zult beleven aan uw nieuwe voordeur.

Techniek

Inbraakbescherming: een goed gevoel!
Nergens kun je als mens beter ontspannen dan op een plaats waar je je veilig voelt.
Daarvoor hebt u wel een voordeur nodig die u in geval van nood ook die bescherming biedt.
Graag helpen wij u bij de samenstelling van uw individuele veiligheidsuitrustingen.

Grepen

Warmte-isolatie: behaaglijkheid en klinkende munt.
Energie besparen staat voor elke huiseigenaar bovenaan op het lijstje. Daarom gebruiken
wij voor de vervaardiging van de isolatiekern van onze voordeuren alleen de allerbeste
materialen.
Daarmee bereiken we een ideale isolatie – desgewenst tot passiefhuis-geschiktheid.
De beglazingen worden uitgevoerd met warmte-isolerend glas.

Overzicht

Advies: een zaak naar ons hart.
Onze adviseurs nemen graag de tijd om u in een persoonlijk gesprek gedetailleerd te
informeren over de verschillende producten en combinatiemogelijkheden.
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U kunt kiezen
uit twee
uitvoeringslijnen.
Perfect-Line
U wenst een 'rondom-zorgeloos-pakket'?
Dan is Perfect-Line de juiste keuze!
Hier krijgt u niet 'alleen' een voordeur, maar meteen een compleet
uitrustingspakket – tegen een faire prijs. Ultramoderne techniek met verfijnde
productdetails en hoogwaardig designglas zijn kenmerkend voor deze serie. Alle
modellen beschikken principieel over een doorlopend, vleugelafdekkend deurblad,
driedubbel glas met optimale energie-efficiëntie, een grote kleurenveelzijdigheid en
nog veel meer.
Meer hierover vindt u vanaf pagina 12.

+

Basic-Line wordt Basic-Line Plus

U zou graag alleen een paar extra opties willen kiezen?
Dan is de productserie Basis-Line Plus precies wat u zoekt.
Bij deze instapmodellen in het modulesysteem kunt u eenvoudig afzonderlijke
Plus-modules toevoegen. Zo bepaalt u de uitrusting en de prijs van uw individuele
droomdeur helemaal naar uw eigen wensen.
Meer hierover vindt u vanaf pagina 170.

+

Perfect-Line
Modern
Classic
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Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

Perfect-Line
Perfect

Bij het comfortpakket Perfect-Line zijn
de belangrijkste uitrustingselementen
al inbegrepen.

Vrije kleurkeuze
zie pag. 242
Aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
zie pag. 238
driedubbel warmte-isolatieglas
(warm edge)
Designglas met hoogwaardige
sierstenen, glas-in-lood of
3D-optieken zie pag. 246
Vlakke roestvrijstalen profielen
of -stroken zie pag. 240
Aan weerszijden ornamentprofielen, deels met
ingelegde elementen van roestvrij staal of
thermisch behandeld beukenhout zie pag. 92
Elementen van echt
natuursteen
Hoogwaardige
lisenen van roestvrij staal
Afgestemd binnen- en buitenaanzicht

Optioneel verkrijgbaar:
• hout- en decoroppervlakken zie pag. 244
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• designgrepen zie pag. 250
• sokkelprofielen en roestvrijstalen stootplaat
• individuele veiligheidsuitrustingen
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Het concept
Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Prijsbewust
totaalpakket
in premiumkwaliteit
Met de modellen van de Perfect-Line krijgt u een comfortpakket
voor het waardebehoud van uw huis. In tegenstelling tot de serie Basic-Line zijn bij deze serie de
belangrijkste uitrustingselementen al inbegrepen:

Volledig glas

u kiest uw wenskleur uit meer dan 100 RAL-kleuren en tal van metallic- en fijne
structuurkleuren.
Alle modellen in deze serie hebben standaard een aan de buitenzijde doorlopend,
vleugelafdekkend deurblad voor een gladde en edele optiek.
Principieel krijgt u een driedubbel warmte-isolatieglas met thermisch
geoptimaliseerde randverbinding (warm edge). De best mogelijke energie-efficiëntie voor
meer comfort en behaaglijkheid.

Techniek

Hoogwaardig designglas met 3D-optieken, glas-in-lood-elementen en
glaskristalstenen geven uw deur het persoonlijke tintje dat u
onderscheidt van anderen.
Onderhoudsvriendelijke oppervlakken door vlakke, absoluut gladde roestvrijstalen
profielen of stroken. Ramen zemen is dan weliswaar nog steeds niet leuk, maar wel
veel gemakkelijker en aangenamer.

Grepen

Met een afgestemd binnen- en buitendesign haalt u het design van uw voordeur
naar de woonruimte. Zo begint mooier wonen.
Met bijzondere details zoals lisenen, glas- of roestvrijstalen stroken wordt uw
voordeur in het samenspel met de kleur een weergaloos unicaat.
Waag eens iets nieuws en ontdek sierelementen van natuursteen en ornamentprofielen
met roestvrij staal of thermisch behandeld beukenhout.

Overzicht

In aanvulling op de uitrusting van uw comfortpakket zijn er nog allerlei opties, bijv. aan
weerszijden vleugelafdekkende deurbladen, individuele veiligheidsuitrustingen of delen
in houtdecor. De verschillende mogelijkheden vindt u in de tabellen op de betreffende
modelpagina.
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Model Memo zie pag. 48

Het concept
Perfect Modern
Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Moderne
veelvoud
stijlvol
beleven.
U houdt van modern en geeft de voorkeur aan duidelijke, rechtlijnige
vormtaal in uw huis? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Techniek

Met heldere lijnen en strakke vormen beperkt de modelserie Modern
zich tot de essentie. Vertaald naar uw woonstijl
betekent dat: afzonderlijke, bewust gekozen designelementen,
bescheiden accessoires en een decente kleurkeuze.

Overzicht

Grepen

'Minder is meer' – Hier bent u thuis!
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D

1

Savio
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1

 avio 2 PG9
S
aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde,
glas 'Siegen', helder glas met gedeeltelijke mattering
greep Oxana, jatobahout / roestvrij staal mat

2

Savio 2 PG9
vleugelafdekkend deurblad, buitenzijde in houtdecor,
gepolijste lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde,
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Fairy, roestvrij staal gepolijst en mat

D

gepolijste lisenen van roestvrij staal, glas 'Berlin'

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

2

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• afzonderlijke velden in RAL of houtdecor
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept
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Het concept
Perfect Modern
Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D

2

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• afzonderlijke velden in RAL of houtdecor
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep

Fairy


Grepen

PG14 Fairy 2 1
vleugelafdekkend deurblad, buitenzijde in houtdecor,
gepolijste lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, designglas 'Freetown'
helder glas met gedeeltelijke mattering en glaskristalstenen,
greep Fairy, roestvrij staal gepolijst en mat
PG9 Fairy 2 2
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal
aan de buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Fontaine',
helder glas met gedeeltelijke mattering, zijdelen Fairy A en B,
glas 'Bonn', volledig gematteerd,
greep Fairy, roestvrij staal gepolijst en mat

Overzicht

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• k leurselectie volgens RAL 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,9 Ug-waarde 

PG14 Fairy 2 3
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal
aan de buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde, designglas 'Freetown',
helder glas met gedeeltelijke mattering en glaskristalstenen, zijdeel designglas 'Freetown',
helder glas met gedeeltelijke mattering en glaskristalstenen, greep Ameland, roestvrij staal mat
3

gepolijste lisenen van roestvrij staal, designglas 'Freetown', greep Fairy D
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Het gezinsteam

Papa heeft vrij – verjaardagsfeestje was fantastisch – iedereen is moe –
de gasten zijn naar huis – mama poetst en ruimt op – papa regelt de rest
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Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

ERACHTER
schuilt
altijd een
verhaal

Model Fairy zie pag.16

19

Abacus
1

Abacus 2 PG9
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Alexandria',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel glas 'Arima', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Abacus, roestvrij staal gepolijst en mat

2

Abacus 2 PG12
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, designglas 'Altona',
helder glas met gedeeltelijke mattering en
glaselementen Artista lichtgrijs, greep Namo, roestvrij staal mat

3

D

20

A
 bacus 2 PG9
vleugelafdekkend deurblad, buitenzijde in houtdecor, matte lisenen
van roestvrij staal aan de buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde,
glas 'Aurich', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Abacus, roestvrij staal gepolijst en mat
matte lisenen van roestvrij staal, glas 'Alexandria'

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,9 Ug-waarde 

2

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• afzonderlijke velden in RAL of houtdecor
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep

Overzicht

Grepen

3

Techniek

1

D
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Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

1

Timba
1

2

22

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,9 Ug-waarde 

Timba 2 PG9
vleugelafdekkend deurblad, gepolijste lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Tokio',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel glas 'Tokio', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Fairy, roestvrij staal gepolijst en mat
T
 imba 2 PG9
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Tampa',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Ameland, roestvrij staal mat

2

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• afzonderlijke velden in RAL of houtdecor
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep

Het concept
Perfect Modern
Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D

1

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep
• roestvrij stalen stootplaat

Nox

2

Grepen

 PG14 Nox 2 1
vleugelafdekkend deurblad,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, designglas 'Sambia',
helder glas met gedeeltelijke mattering
in twee verschillende matteringsgradaties
en glaskristalstenen,
zijdeel glas 'Aurich', helder glas met gedeeltelijke mattering,
roestvrij stalen stootplaat, greep Tessa, roestvrij staal mat

Overzicht

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• k leurselectie volgens RAL 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,9 Ug-waarde 

PG9 Nox 2 2
vleugelafdekkend deurblad,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde,
glas 'Valdosta', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel glas 'Valdosta', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Noelle, roestvrij staal mat
matte lisenen van roestvrij staal, designglas 'Sambia' D
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Alphax

24

1

A
 lphax 2 PG9
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Arzberg',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel glas 'Bonn', volledig gematteerd, greep Jenny 800 mm, roestvrij staal

2

Alphax 2 PG12
vleugelafdekkend deurblad, buitenzijde in houtdecor,
gepolijste lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde designglas 'Altamira',
helder glas met gedeeltelijke mattering in twee
verschillende matteringsgradaties en glaselement,
greep Pageno 1000 mm, roestvrij staal gepolijst en mat

3

 lphax 2 PG9
A
2
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Arzberg', helder glas met gedeeltelijke mattering,
binnenkruk, roestvrij staal mat

D

gepolijste lisenen van roestvrij staal, designglas 'Altamira', greep Pageno 1000 mm

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 
Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• afzonderlijke velden in RAL of houtdecor
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep

Overzicht

Grepen

D

Techniek

1

3
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Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

1

Willox

26

1

Willox 2 PG8
aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad,
gepolijste lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Wolfsburg',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel Wizard, glas 'Wolfsburg', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Pageno 1000 mm, roestvrij staal gepolijst en mat

2

Willox 2 PG9
vleugelafdekkend deurblad, buitenzijde in houtdecor,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde designglas 'Witten',
helder glas met gedeeltelijke mattering in twee
verschillende matteringsgradaties,
greep Tanis, roestvrij staal gepolijst en mat

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

2

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept
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1
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Het concept
Perfect Modern
Perfect Classic
Basic / Basic
Volledig glas
Techniek

1

Gawor

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• k leurselectie volgens RAL 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

2

Grepen

PG8 Gawor 2 2
vleugelafdekkend deurblad,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde,
glas 'Glasgow', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel Gawor, glas 'Glasgow',
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Memo,
thermisch behandeld beuken / roestvrij staal mat

Overzicht

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• afzonderlijke velden in RAL of houtdecor
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep

PG9 Gawor 2 1
aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde designglas 'Schönau',
helder glas met gedeeltelijke mattering in twee
verschillende matteringsgradaties,
greep Jenny 800 mm, roestvrij staal mat

29

D

2

Altera

30

1

 ltera 2 PG11
A
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, designglas 'Ameca',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
matte structuur en facetstenen,
zijdelen glas 'Bonn', volledig gematteerd,
greep Line, roestvrij staal mat

2

Altera 2 PG8
aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Berlin',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Magic 1600 mm, roestvrij staal mat

D

m
 atte lisenen van roestvrij staal, designglas 'Ameca'

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

2

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• afzonderlijke velden in RAL of houtdecor
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

1

31

D

1

Aloris

32

1

 loris 2 PG8
A
vleugelafdekkend deurblad, gepolijste lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Aachen',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel glas 'Pretoria', helder glas met gedeeltelijke mattering,
roestvrij stalen stootplaat, greep Newton, roestvrij staal gepolijst en mat

2

Aloris 2 PG11
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, designglas 'Aldama',
helder glas met gedeeltelijke mattering
en glaskristalstenen, greep Gracia, roestvrij staal gepolijst en mat

D

m
 atte lisenen van roestvrij staal, designglas 'Aldama'

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

2

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep
• roestvrij stalen stootplaat

Het concept
Perfect Modern
Perfect Classic
Basic / Basic
Volledig glas
Techniek

1

2

PG7 Levino 2 1
vleugelafdekkend deurblad,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde,
glas 'Bonn', volledig gematteerd,
zijdelen glas 'Antwerpen', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Line, thermisch behandeld beuken / roestvrij staal mat

 PG8 Levino 2 2
vleugelafdekkend deurblad, buitenzijde in houtdecor,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde,
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Pageno 600 mm, roestvrij staal gepolijst en mat

Overzicht

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep



Grepen

Levino

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• k leurselectie volgens RAL 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

33

1

34

Het concept
Perfect Modern
Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D

1

Sepia

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• k leurselectie volgens RAL 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

Grepen

PG12 Sepia 2 2
vleugelafdekkend deurblad, buiten met delen in houtdecor,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde,
designglas 'Sassnitz', helder glas met gedeeltelijke mattering
en stroken van kristalglas, greep Magic 1600 mm, roestvrij staal mat
2

Overzicht

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• afzonderlijke velden in RAL of houtdecor
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep

 PG9 Sepia 2 1
aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad met matte lisenen van roestvrij staal,
aan binnenzijde in de deurvleugel ingezet deurblad met siergroeven,
designglas 'Schönau', helder glas met gedeeltelijke mattering in twee
verschillende matteringsgradaties,
zijdeel glas 'Aurich', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Meru, jatobahout / roestvrij staal mat

matte lisenen van roestvrij staal, designglas 'Sassnitz' D

35

ERACHTER
schuilt
altijd een
verhaal

Model Sepia zie pag. 34

36

Het concept
Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Oma was vroeger
een hippie

Alleen haar haren zijn witter dan die van mama – oma is grappig –
met haar verveel ik me nooit – oma danst met mij – ze is geweldig

37

D

1

Maddox
1

38

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

Maddox 2 PG12
vleugelafdekkend deurblad, buiten met delen in houtdecor,
gepolijste lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde,
designglas 'Marino', helder glas met gedeeltelijke mattering in twee
verschillende matteringsgradaties en glaskristalstenen,
greep Pageno 1000 mm, roestvrij staal gepolijst en mat

2

Maddox PG5
vleugelafdekkend deurblad, buiten met delen in houtdecor,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, greep Nova, roestvrij staal mat

D

g epolijste liseen van roestvrij staal, designglas 'Marino'

2

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• afzonderlijke velden in RAL of houtdecor
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep

Het concept
Perfect Modern
Perfect Classic
Basic / Basic
Volledig glas
Techniek

1

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• afzonderlijke velden in RAL of houtdecor
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep

Saturn
Grepen

 PG9 Saturn 2 1
vleugelafdekkend deurblad,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde,
designglas 'Santiago', helder glas met gedeeltelijke mattering
aan voor- en achterzijde, met driedimensionele dieptewerking,
zijdeel designglas 'Savona', helder glas met gedeeltelijke mattering
aan voor- en achterzijde, met driedimensionele dieptewerking,
greep Magic 1600 mm, roestvrij staal mat

Overzicht

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• k leurselectie volgens RAL 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 

PG9 Saturn 2 2
vleugelafdekkend deurblad,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde,
designglas
'Sansibar',
helder glas met gedeeltelijke
2
mattering in twee verschillende matteringsgradaties,
zijdeel Saturn, designglas 'Sansibar', helder glas met gedeeltelijke mattering in twee
verschillende matteringsgradaties, greep Impression 1000 mm, koolstof / roestvrij staal gepolijst
39

Elbano

40

1

 lbano 2 PG8
E
aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Elko', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdelen glas 'Elko', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Irene, roestvrij staal mat

2

Elbano 2 PG8
vleugelafdekkend deurblad, buitenzijde in houtdecor,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde,
glas 'Eckernförde', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Line, roestvrij staal mat

D

matte lisenen van roestvrij staal, glas 'Eckernförde'

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

2

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• afzonderlijke velden in RAL of houtdecor
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep

Overzicht

Grepen

1

Techniek

1

D

41

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

D1

D2

2

Amato
1

Amato 2 PG8
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Aurich', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdelen Amato, glas 'Bonn', volledig gematteerd,
greep Pageno 1000 mm, roestvrij staal gepolijst en mat

2

 mato 2 PG8
A
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Aurich', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel glas 'Aurich', helder glas met gedeeltelijke mattering,
binnenkruk, roestvrij staal

3

Amato 2 PG8
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Stripe, roestvrij staal mat

D1 m
 atte liseen van roestvrij staal

42

D2 g epolijste liseen van roestvrij staal

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

3

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

1

43

1

44

Het concept
Perfect Modern
D

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Designglas 'Nepal'

2

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• afzonderlijke velden in RAL of houtdecor
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep

Newton
Grepen

 PG14 Newton 2 1
vleugelafdekkend deurblad, gepolijste lisenen van roestvrij staal
aan de buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde,
designglas 'Nepal', helder glas met gedeeltelijke mattering in twee
verschillende matteringsgradaties en glaskristalstenen,
zijdelen designglas 'Nepal', zonder glaskristalstenen,
greep Newton, roestvrij staal gepolijst en mat
PG8 Newton 2 2
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal
aan de buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde,
designglas 'Nashville',
helder glas met gedeeltelijke mattering aan voor- en achterzijde,
met driedimensionele dieptewerking, greep Flow, roestvrij staal mat

Overzicht

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• k leurselectie volgens RAL 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze

PG5 Newton 3
vleugelafdekkend deurblad, buiten met delen in houtdecor,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, zijdeel glas 'Bonn', volledig gematteerd,
greep Vitano, roestvrij staal mat met ingebouwde deurspion (zie pag. 255)
3

45

D

2

Meru
1

Meru 2 PG8
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de
buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Madeira', helder
glas met gedeeltelijke mattering, zijdeel glas 'Adelaide', helder glas
met gedeeltelijke mattering, greep Meru, jatobahout / roestvrij
staal mat

2

Meru 2 PG11
vleugelafdekkend deurblad, gepolijste lisenen van roestvrij staal aan
de buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde, designglas 'Miami',
helder glas met gedeeltelijke mattering en stroken van kristalglas,
binnenkruk, roestvrij staal mat

3

46

D

Meru 2 PG8
vleugelafdekkend deurblad, buitenzijde in houtdecor, matte
lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde, siergroeven aan de
binnenzijde, glas 'Madeira', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel Meru, glas 'Bonn', volledig gematteerd, greep Pageno
1000 mm, roestvrij staal gepolijst en mat
matte liseen van roestvrij staal, greep Meru

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

3

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• afzonderlijke velden in RAL of houtdecor
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

1

Het concept

1

47

Memo
1

M
 emo 2 PG7
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Bonn', volledig gematteerd,
zijdeel Memo, glas 'Bonn', volledig gematteerd,
greep Magic 1600 mm, roestvrij staal mat

2

Memo 2 PG7
vleugelafdekkend deurblad, gepolijste lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Bonn', volledig gematteerd,
zijdeel glas 'Maputo', helder glas met gedeeltelijke mattering,
binnenkruk, roestvrij staal mat

3

D

48

Memo 2 PG11
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, designglas 'Münster', helder glas met gedeeltelijke
mattering in twee verschillende matteringsgradaties, greep Nova, roestvrij staal mat
matte liseen van roestvrij staal, designglas 'Münster'

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

3

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• afzonderlijke velden in RAL of houtdecor
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep

Overzicht

Grepen

1

2

D
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Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

ERACHTER
schuilt
altijd een
verhaal

Model Memo zie pag. 48
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Het concept
Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

De beste plek
voor helden

Zij verdient meer geld dan hij – hij kan beter strijken en koken dan zij –
ze leven zoals zij dat willen – de buren kijken ervan op – de buurvrouw zucht

51

1
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Het concept
Perfect Modern
D

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Designglas 'Binz'

2

Brego

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• k leurselectie volgens RAL 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

Grepen

PG12 Brego 2 2
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal
aan de buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde, designglas 'Binz',
helder glas met gedeeltelijke mattering in twee verschillende
matteringsgradaties en zwarte glaselementen,
roestvrij stalen stootplaat, greep Jenny 500 mm, roestvrij staal mat

Overzicht

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep
• roestvrij stalen stootplaat

PG8 Brego 2 1
vleugelafdekkend deurblad,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde,
glas 'Bamako', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel glas 'Aurich', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Magic 1400 mm, roestvrij staal mat

3

PG8 Brego 2 3
vleugelafdekkend deurblad, buitenzijde in houtdecor,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde,
glas 'Bamako', helder glas met gedeeltelijke mattering, zijdeel Brego, glas 'Bamako',
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Stripe, roestvrij staal mat

53

Pageno

54

1

 ageno 2 PG14
P
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, designglas 'Pretoria',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
in kleur verlopende laklaag, zwarte sierstenen en stroken van kristalglas,
zijdeel glas 'Pretoria', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Pageno 1000 mm, roestvrij staal gepolijst en mat

2

Pageno 2 PG11
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, designglas 'Bermuda',
helder glas met gedeeltelijke mattering in twee verschillende matteringsgradaties,
greep Jenny 800 mm, roestvrij staal mat

3

Pageno 2 PG14
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, designglas 'Pretoria',
helder glas met gedeeltelijke mattering in kleur verlopende laklaag,
zwarte sierstenen en stroken van kristalglas, binnenkruk, roestvrij staal mat

D

matte lisenen van roestvrij staal, designglas 'Pretoria'

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

2

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• afzonderlijke velden in RAL of houtdecor
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep

Overzicht

Grepen

1

3

D

55

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

1

Yona

56

1

 ona 2 PG8
Y
vleugelafdekkend deurblad,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde,
glas 'Brasilia', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel Yona, glas 'Brasilia', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Magic 1600 mm, roestvrij staal mat

2

Yona 2 PG9
vleugelafdekkend deurblad,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde,
designglas 'Bukarest', helder glas met gedeeltelijke mattering in
twee verschillende matteringsgradaties,
zijdeel glas 'Brasilia', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Meru, jatobahout / roestvrij staal mat

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

2

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep

Het concept
Perfect Modern
Perfect Classic
Basic / Basic
Volledig glas
Techniek

1

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep

Wizard

2

Grepen

 PG8 Wizard 2 1
vleugelafdekkend deurblad, buitenzijde in houtdecor,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde,
glas 'Wolfsburg', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Amato, roestvrij staal mat met fingerprint (zie pag. 255)
PG8 Wizard 2 2
vleugelafdekkend deurblad,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde,
glas 'Wolfsburg', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel Wizard, glas 'Wolfsburg',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Magic 1600 mm, roestvrij staal mat

Overzicht

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• k leurselectie volgens RAL 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

57

1

58

Het concept
Perfect Modern
Natuursteen Multicolor,
gepolijste lisenen van roestvrij staal

Multicolor

D

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Autumn

2

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep

Cross
PG14 Cross 2 1
vleugelafdekkend deurblad, buiten met delen van natuursteen Multicolor,
gepolijste lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, designglas 'Anaheim',
helder glas met gedeeltelijke mattering in twee verschillende matteringsgradaties,
zijdelen Cross A en B, glas 'Melbourne',
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Cross,
roestvrij staal mat met gepolijste randen

Grepen



PG7 Cross 2
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, zijdelen glas 'Melbourne A en B',
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Cross, roestvrij staal mat
met gepolijste randen en element van thermisch behandeld beukenhout
3

Overzicht

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• k leurselectie volgens RAL 
• aan buitenzijde drie natuurstenen naar
keuze 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

PG14 Cross 2 3
vleugelafdekkend deurblad, buiten met delen van natuursteen Autumn,
gepolijste lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde,
glas 'Coburg', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Cross, roestvrij staal mat met gepolijste randen
59

De 'iron'
ladies

Liever opera dan bioscoop – liever jurk dan broek – liever stad dan land –
liever alleen dan compromissen – liever vrolijk dan eenzaam

60

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

ERACHTER
schuilt
altijd een
verhaal

Model Cross zie pag. 58

61

1

Curve
Black Slate

1

62

 urve 2 PG14
C
vleugelafdekkend deurblad, buiten met delen van natuursteen Autumn,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde,
glas 'Chile', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel glas 'Bonn', volledig gematteerd,
greep Stella, roestvrij staal gepolijst en mat

Autumn

Multicolor

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• aan buitenzijde drie natuurstenen naar
keuze 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 
Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep

Het concept
Perfect Modern
Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D

1

Fimor
Grepen

 PG11 Fimor 2 1
vleugelafdekkend deurblad, siergroeven aan weerszijden,
vlak element van roestvrij staal aan weerszijden,
designglas 'Apulien', helder glas met gedeeltelijke mattering,
heldere stroken van kristalglas en donkergrijze glasstroken,
zijdeel glas 'Bonn', volledig gematteerd,
greep Fimor, roestvrij staal mat
PG9 Fimor 2 2
vleugelafdekkend deurblad, siergroeven aan weerszijden,
vlak element van roestvrij staal aan weerszijden,
glas 'Fernando', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel glas 'Fernando', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Fimor, roestvrij staal mat

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• individuele veiligheidsuitrustingen
• designgreep
2

Overzicht

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• k leurselectie volgens RAL 
• vlak element van roestvrij staal
aan weerszijden, siergroeven aan
weerszijden 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

designglas 'Apulien' D

63

D

2

Vitano / Viggo

64

1

Viggo PG5
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, zijdelen glas 'Berlin',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Bravo, roestvrij staal mat met fingerprint (zie pag. 255 optioneel met led)

2

V
 itano PG5
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, zijdeel glas 'Berlin',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Viggo, roestvrij staal mat

3

Vitano PG5
vleugelafdekkend deurblad, buitenzijde in houtdecor,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde,
greep Nova, roestvrij staal mat

D

m
 atte lisenen van roestvrij staal

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• roestvrij stalen lisenen aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde 
• 4 of 5 lisenen, al naargelang de
deurhoogte 

3

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• afzonderlijke velden in RAL of houtdecor
• individuele veiligheidsuitrustingen
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• designgreep

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

1

65

1

Saruma

66

1

S
 aruma 6E PG9
vleugelafdekkend deurblad,
vlakke roestvrij stalen profielen aan weerszijden,
Refloglas, greep Magic 1600 mm,
roestvrij staal mat

2

Saruma 6E PG9
vleugelafdekkend deurblad,
vlakke roestvrij stalen profielen aan weerszijden,
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel glas 'Springfield',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Annika, roestvrij staal mat

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• vlakke roestvrij stalen profielen aan
weerszijden 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,9 Ug-waarde 
Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• designgreep
2

Het concept
Perfect Modern
Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D

1

Grepen

Amrot

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• k leurselectie volgens RAL 
• vlakke roestvrij stalen profielen aan
weerszijden 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,9 Ug-waarde 

 PG9 Amrot 6E 1
vleugelafdekkend deurblad,
vlakke roestvrij stalen profielen aan weerszijden,
glas 'Alexandria', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel glas 'Arima', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Sarah, roestvrij staal mat

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• designgreep
2

Overzicht

PG8 Amrot 6E 2
vleugelafdekkend deurblad,
vlakke roestvrij stalen profielen aan weerszijden,
glas 'Bonn', volledig gematteerd,
greep Cupido, roestvrij staal mat
vlak roestvrij stalen profiel, glas 'Alexandria' D

67

1

Rohan
1

2

68

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• vlakke roestvrij stalen profielen aan
weerszijden 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,9 Ug-waarde 

 ohan 6E PG9
R
vleugelafdekkend deurblad,
vlakke roestvrij stalen profielen aan weerszijden,
glas 'Palermo', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel glas 'Panama', helder glas met gedeeltelijke mattering,
roestvrij stalen stootplaat, greep Maike, roestvrij staal mat
R
 ohan 6E PG8
vleugelafdekkend deurblad,
vlakke roestvrij stalen profielen aan weerszijden,
glas Chinchilla wit,
greep Eternal, roestvrij staal mat

2

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• designgreep
• roestvrij stalen stootplaat

Het concept
Perfect Modern
Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D

1



Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• designgreep

Grepen

Mandos

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• k leurselectie volgens RAL 
• vlakke roestvrij stalen profielen aan
weerszijden 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

PG9 Mandos 6E 1
vleugelafdekkend deurblad,
vlakke roestvrij stalen profielen aan weerszijden,
glas 'Rosario', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel glas 'Paros', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Mahal, roestvrij staal mat / aluminium

2

Overzicht

PG9 Mandos 6E 2
vleugelafdekkend deurblad, in houtdecor,
vlakke roestvrij stalen profielen aan weerszijden,
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Magic 1600 mm, roestvrij staal mat
vlak roestvrij stalen profiel D

69

D

2

Tanis
1

 anis 2 PG8
T
vleugelafdekkend deurblad, vlakke roestvrij stalen stroken aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Toledo',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdelen Tanis, glas 'Toledo', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Magic 1600 mm, roestvrij staal mat

2

Tanis 2 PG8
vleugelafdekkend deurblad, tweevleugelig, zwarte, half ingelegde glasstroken
aan de buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Tegernsee',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Impression 1000 mm, koolstof / roestvrij staal gepolijst

3

D

70

Tanis 2 PG7
vleugelafdekkend deurblad, buitenzijde in houtdecor, vlakke roestvrij stalen
stroken aan de buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Bonn',
volledig gematteerd, greep Magic 1600 mm, roestvrij staal mat
vlakke roestvrij stalen stroken, glas 'Toledo'

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• stroken van roestvrij staal of glas aan de
buitenzijde, siergroeven aan de
binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

3

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• stroken van roestvrij staal of glas aan de
binnenzijde in plaats van siergroeven
• designgreep

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

1

71

ERACHTER
schuilt
altijd een
verhaal

Model Tanis zie pag. 70
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Het concept
Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Wil je gelijk krijgen of
gelukkig zijn?

Ze had al weer zo'n voorgevoel – hij ook – zij zou hem kunnen vermoorden –
hij haar ook – ze krijgt het langzaam koud – hij ook – zo dadelijk draait ze zich
om – en hij ook
73

Jazz

74

1

J azz 2 PG12
vleugelafdekkend deurblad, zwarte, half ingelegde glasstroken
aan de buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde,
designglas 'Jacksonville', helder glas met gedeeltelijke mattering en
glaskristalstenen, zijdeel designglas 'Jacksonville,
helder glas met gedeeltelijke mattering en glaskristalstenen,
greep Jenny 500 mm, roestvrij staal mat

2

Jazz 2 PG8
vleugelafdekkend deurblad, vlakke roestvrij stalen stroken
aan de buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde,
Refloglas, zijdeel Jazz, Refloglas, greep Memo,
thermisch behandeld beuken / roestvrij staal mat

D1

designglas 'Jacksonville',
zwarte, half ingelegde glasstroken

D2

d esignglas 'Jacksonville', vlakke roestvrij stalen stroken

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• stroken van roestvrij staal of glas aan de
buitenzijde, siergroeven aan de
binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

2

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• stroken van roestvrij staal of glas aan de
binnenzijde in plaats van siergroeven
• designgreep

Overzicht

Grepen

D1

Techniek

1

D2

75

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

D

1

1

Darino

76

1

Darino 2 PG8
vleugelafdekkend deurblad, siergroeven aan weerszijden,
designglas 'Durban', helder glas met gedeeltelijke mattering in
twee verschillende matteringsgradaties,
greep Magic 1800 mm, roestvrij staal mat

2

Darino 2 PG7
vleugelafdekkend deurblad, siergroeven aan weerszijden,
glas 'Doha', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel glas 'Doha', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Circle, roestvrij staal mat met natuursteenelement
van Multicolor

D

s iergroeven, designglas 'Durban'

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• siergroeven aan weerszijden 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 
Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• individuele veiligheidsuitrustingen
• designgreep

2

Het concept
Perfect Modern
Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D

1

Grepen

Tabit

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• k leurselectie volgens RAL 
• siergroeven aan weerszijden 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 

 PG9 Tabit 2 1
vleugelafdekkend deurblad, siergroeven aan weerszijden,
designglas 'Algarve', helder glas met gedeeltelijke mattering in twee
verschillende matteringsgradaties en glaskristalstenen,
roestvrij stalen stootplaat,
greep Pageno 600 mm, roestvrij staal gepolijst en mat

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• individuele veiligheidsuitrustingen
• designgreep
• roestvrij stalen stootplaat
2

Overzicht

PG8 Tabit 2 2
vleugelafdekkend deurblad, siergroeven aan weerszijden,
designglas 'Tessin', helder glas met gedeeltelijke mattering
aan voor- en achterzijde, met driedimensionele dieptewerking,
greep Sacora, roestvrij staal mat
designglas 'Algarve' D

77

1

78

Het concept
Perfect Modern
Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D

2

Galeo

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• k leurselectie volgens RAL 
• siergroeven aan weerszijden 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 
Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• individuele veiligheidsuitrustingen
• designgreep

Grepen

PG8 Galeo 2 1
vleugelafdekkend deurblad, siergroeven aan weerszijden,
designglas 'Vancouver', helder glas met gedeeltelijke mattering
aan voor- en achterzijde, met driedimensionele dieptewerking,
zijdelen designglas 'Vancouver', helder glas met
gedeeltelijke mattering aan voor- en achterzijde,
met driedimensionele dieptewerking,
greep Jenny 800 mm, roestvrij staal mat

3

Overzicht

PG5 Galeo 2 2
vleugelafdekkend deurblad, siergroeven aan weerszijden,
glas Parsol grijs, greep Magic 1600 mm, roestvrij staal mat
PG7 Galeo 2 3
vleugelafdekkend deurblad, siergroeven aan weerszijden,
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering, zijdeel Galeo,
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Mahal, roestvrij staal mat / aluminium
siergroeven, designglas 'Vancouver' D
79

ERACHTER
schuilt
altijd een
verhaal

Model Galeo zie pag. 78
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Het concept
Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Met z'n tweeën
alleen thuis

Mannenavond – vrouwenavond – elkaar opgetut – klaar om uit te gaan –
toch maar thuis gebleven – op liefdesfilm verheugd– naar thriller gekeken

81

2

Hunter

82

1

 unter 2 PG8
H
vleugelafdekkend deurblad, siergroeven aan weerszijden,
designglas 'Hagen', helder glas met gedeeltelijke mattering in twee
verschillende matteringsgradaties, zijdeel glas 'Antwerpen',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Tanis, roestvrij staal gepolijst en mat

2

H
 unter 2 PG7
vleugelafdekkend deurblad, siergroeven aan weerszijden,
glas 'Halifax', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel glas 'Halifax, helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Line, roestvrij staal mat

3

Hunter 2 PG8
vleugelafdekkend deurblad, siergroeven aan weerszijden,
designglas 'Hagen', helder glas met gedeeltelijke mattering in twee verschillende
matteringsgradaties, greep Jenny 500 mm, roestvrij staal mat

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• siergroeven aan weerszijden 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 
Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• individuele veiligheidsuitrustingen
• designgreep

3

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

1

83

Flow

84

1

 low 2 PG4
F
vleugelafdekkend deurblad,
glas 'Bonn', volledig gematteerd,
zijdelen glas 'Formosa A en B',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Flow,
roestvrij staal mat met natuursteenelement Autumn

2

 low PG7
F
vleugelafdekkend deurblad,
buiten met delen van natuursteen Multicolor,
siergroeven aan de binnenzijde,
zijdeel glas 'Adelaide',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Flow, roestvrij staal mat

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• voor de buitenzijde drie natuurstenen naar
keuze siergroeven aan de binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 
Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• designgreep
2

Overzicht

Grepen

Black Slate

Autumn

Techniek

1

De keuze is aan u:

Multicolor

85

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

Line

1

86

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• voor de buitenzijde drie natuurstenen naar
keuze 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

 ine 1 PG4
L
vleugelafdekkend deurblad,
glas 'Bonn', volledig gematteerd, zijdelen glas 'Quebec',
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Line, roestvrij staal mat

2

 ine PG7
L
vleugelafdekkend deurblad, buiten met delen van natuursteen Multicolor,
greep Line, roestvrij staal mat met element van
thermisch behandeld beukenhout

D

g reep Line

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• designgreep
2

Overzicht

Grepen

Autumn

Multicolor

Techniek

1

D
D
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Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

1

88

Het concept
Perfect Modern
Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D

1

Stripe

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• voor de buitenzijde drie natuurstenen naar
keuze siergroeven aan de binnenzijde zie
pag. 85 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas,

Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 

2

PG11 Stripe 4 2
vleugelafdekkend deurblad,
buiten met delen van natuursteen Multicolor, siergroeven aan de binnenzijde,
designglas 'Sardinien', helder glas met gedeeltelijke mattering
aan voor- en achterzijde, met driedimensionele dieptewerking,
greep Stripe, roestvrij staal mat

Overzicht

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• individuele veiligheidsuitrustingen
• designgreep

Grepen

PG11 Stripe 4 1
aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad,
buiten met delen van natuursteen Multicolor, siergroeven aan de binnenzijde,
designglas 'Sardinien', helder glas met gedeeltelijke mattering
aan voor- en achterzijde, met driedimensionele dieptewerking,
greep Stripe, roestvrij staal mat

greep Stripe, delen van natuursteen Multicolor D
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1
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Het concept
Perfect Modern
Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D

2

Cook / Navajo

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• k leurselectie volgens RAL 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 
Optioneel verkrijgbaar:
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• designgreep

3

PG9 Cook 2
vleugelafdekkend deurblad, in houtdecor,
designglas 'Carlton', helder glas met gedeeltelijke mattering
en glaskristalstenen,
greep Eternal, roestvrij staal mat

Overzicht



Grepen

PG5 Navajo 1
vleugelafdekkend deurblad,
glas 'Bonn', volledig gematteerd,
greep Maike, roestvrij staal mat

PG5 Navajo 3
vleugelafdekkend deurblad,
glas Chinchilla wit,
greep Maike, roestvrij staal mat
designglas 'Carlton' D

91

Een deur.
Drie profielen.
Uw keuze.
De keuzemogelijkheden met
uw persoonlijke touch.
Bij de modellen op de volgende pagina's kunt u kiezen uit drie verschillende ornamentprofielen tegen dezelfde prijs. In combinatie met kleuren, glazen en grepen
kunt u heel eenvoudig uw individuele droomdeur samenstellen.
rechtlijnig ornamentprofiel overtuigt door de combinatie
1 Een
2 bescheiden,
3
met hoogwaardig roestvrij staal. De roestvrij stalen strook is vlak en
als een intarsia in het oppervlak van het ornamentprofiel ingelegd.

1

92

1

2

 et tweede ornamentprofiel is echt uniek.
H
3
Het iets uitstekende element is van thermisch behandeld beukenhout.
Dit hout is duurzaam vormstabiel en weerbestendig.
De nerf heeft een middelbruine kleur en omdat deze niet behandeld is,
krijgt hij na verloop van tijd een fijn-zilverachtige patina.

2

3

 et bescheiden ornamentprofiel oogt als een edele schilderijlijst.
H
In combinatie met een van de meer dan 100 RAL-kleuren of een moderne
houtdecorfolie ontwerpt u een bij uw persoonlijke stijl passende huisdeur.

Het concept
Perfect Modern

2

3

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

1

3

Grepen

2 1 32

Overzicht

1

1

1

ornamentprofielen aan weerszijden, met vlak roestvrij stalen inlegwerk aan de
2
3
buitenzijde

1

2

ornamentprofielen aan weerszijden, met elementen van thermisch behandeld
3
beukenhout aan de buitenzijde

2

3 ornamentprofielen aan weerszijden

93

2

Wega
1

 ega 2 E PG6
W
vleugelafdekkend deurblad, ornamentprofielen met elementen van roestvrij staal
aan de buitenzijde, ornamentprofielen zonder elementen aan de binnenzijde,
glas 'Bonn', volledig gematteerd, roestvrij stalen stootplaat
zijdeel glas 'Bonn', volledig gematteerd,
greep Merle 1000 mm, roestvrij staal gepolijst en mat

2

 ega 2 H PG7
W
vleugelafdekkend deurblad, ornamentprofielen met elementen van thermisch
behandeld beukenhout aan de buitenzijde, ornamentprofielen zonder elementen
aan de binnenzijde,
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering, zijdelen glas 'Berlin',
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Line, roestvrij staal mat

3

94

Wega 2 PG7
vleugelafdekkend deurblad glas 'Antwerpen'“,
helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Nero, roestvrij staal mat

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• voor buitenzijde drie ornamentprofielen
naar keuze zie pag. 92 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

3

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• ornamentprofielen met elementen aan de
binnenzijde
• designgreep

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

1
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1
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Het concept
Perfect Modern
Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D

2

Ringo

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• voor buitenzijde drie ornamentprofielen
naar keuze zie pag. 92 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

Grepen

PG6 Ringo 2 2
vleugelafdekkend deurblad, helder glas, greep Magic 1600 mm, roestvrij staal mat

3

PG6 Ringo 2 H 3
vleugelafdekkend deurblad,
ornamentprofielen met elementen van
thermisch behandeld beukenhout aan de buitenzijde,
ornamentprofielen zonder elementen aan de binnenzijde,
glas 'Bonn', volledig gematteerd,
greep Memo, thermisch behandeld beuken / roestvrij staal mat

Overzicht

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• ornamentprofielen met elementen aan de
binnenzijde
• designgreep

 PG7 Ringo 2 E 1
vleugelafdekkend deurblad,
ornamentprofielen met elementen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
ornamentprofielen zonder elementen aan de binnenzijde,
glas Mastercarré wit, roestvrij stalen stootplaat,
greep Jenny 800 mm, roestvrij staal mat

ornamentprofielen met elementen van roestvrij staal D
97

D

2

Pelori
1

 elori 2 H PG7
P
vleugelafdekkend deurblad,
ornamentprofielen met elementen van thermisch behandeld beukenhout aan de
buitenzijde, ornamentprofielen zonder elementen aan de binnenzijde,
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Pageno 1000 mm, roestvrij staal gepolijst en mat

2

 elori 2 PG7
P
vleugelafdekkend deurblad, in houtdecor, glas 'Madrid'
helder glas met gedeeltelijke mattering, zijdelen glas 'Bonn', volledig gematteerd,
greep Magic 1600 mm, roestvrij staal mat

3

Pelori 2 E PG6
vleugelafdekkend deurblad,
ornamentprofielen met elementen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
ornamentprofielen zonder elementen aan de binnenzijde,
glas 'Bonn', volledig gematteerd, greep Maike, roestvrij staal mat

D
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naar de glaszijde gebogen, op een schilderijlijst lijkend ornamentprofiel

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• voor buitenzijde drie ornamentprofielen
naar keuze zie pag. 92 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

3

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• ornamentprofielen met elementen aan de
binnenzijde
• designgreep

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

1
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Tigol

100

1

 igol 2 PG7
T
vleugelafdekkend deurblad,
glas 'Antwerpen', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Maike, roestvrij staal mat

2

Tigol 2 E PG7
vleugelafdekkend deurblad, in houtdecor,
ornamentprofielen met elementen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
ornamentprofielen zonder elementen aan de binnenzijde,
glas 'Havanna', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Lindon 800 mm, roestvrij staal mat

D

o
 rnamentprofielen met elementen van roestvrij staal, glas 'Havanna'

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• voor buitenzijde drie ornamentprofielen
naar keuze zie pag. 92 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

2

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• ornamentprofielen met elementen aan de
binnenzijde
• designgreep

Overzicht

Grepen

Techniek

1

D

101

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

D
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Het concept
Perfect Modern
Perfect Classic
Basic / Basic
Volledig glas
Techniek

12

Urlaki

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• voor buitenzijde drie ornamentprofielen
naar keuze zie pag. 92 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

2

Grepen

PG6 Urlaki 2 H 2
vleugelafdekkend deurblad,
ornamentprofielen met elementen van thermisch behandeld beukenhout
aan de buitenzijde,
ornamentprofielen zonder elementen aan de binnenzijde,
glas 'Bonn', volledig gematteerd,
greep Gracia, roestvrij staal gepolijst en mat
naar de glaszijde gebogen, op een schilderijlijst lijkend ornamentprofiel, D
designglas 'Schönau'

Overzicht

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• ornamentprofielen met elementen aan de
binnenzijde
• designgreep

 PG8 Urlaki 2 1
vleugelafdekkend deurblad, in houtdecor,
designglas 'Schönau', helder glas met gedeeltelijke mattering in twee
verschillende matteringsgradaties, zijdeel glas 'Bonn', volledig
gematteerd, greep Magic 1400 mm, roestvrij staal mat
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2

Lorien
1

 orien 2 E PG8
L
vleugelafdekkend deurblad, ornamentprofielen met elementen van roestvrij staal
aan de buitenzijde, ornamentprofielen zonder elementen aan de binnenzijde,
designglas 'Schönau', helder glas met gedeeltelijke mattering in twee verschillende
matteringsgradaties, greep Magic 1200 mm, roestvrij staal mat

2

 orien 2 H PG7
L
vleugelafdekkend deurblad, ornamentprofielen met elementen van thermisch
behandeld beukenhout aan de buitenzijde, ornamentprofielen zonder elementen
aan de binnenzijde, glas 'Havanna', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdelen glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Amato, roestvrij staal mat met fingerprint (zie pag. 255)

3

104

 orien 2 PG6
L
vleugelafdekkend deurblad,
glas Chinchilla wit, greep Mahal, roestvrij staal mat / aluminium

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• voor buitenzijde drie ornamentprofielen
naar keuze zie pag. 92 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

3

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• ornamentprofielen met elementen aan de
binnenzijde
• designgreep

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

1
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's Nachts in
de hobbykelder

Wij zijn mannen – wij hebben niet veel nodig om gelukkig te zijn –
een tv en een spannende wedstrijd – daar was toch nog iets –
was daar nog iets?
106

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

ERACHTER
schuilt
altijd een
verhaal

Model Lorien zie pag. 104

107

1
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Het concept
Perfect Modern
Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D

2

Megor
PG7 Megor 2 E 1
vleugelafdekkend deurblad,
ornamentprofielen met elementen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
ornamentprofielen zonder elementen aan de binnenzijde, glas 'Madrid',
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Maike, roestvrij staal mat
PG6 Megor 2 2
vleugelafdekkend deurblad, helder glas, greep Mahal,
roestvrij staal mat / aluminium

3

PG7 Megor 2 H 3
vleugelafdekkend deurblad,
ornamentprofielen met elementen van
thermisch behandeld beukenhout aan de buitenzijde,
ornamentprofielen zonder elementen aan de binnenzijde,
glas Madras Uadi wit, greep Sacora, roestvrij staal mat

Overzicht

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• ornamentprofielen met elementen aan de
binnenzijde
• designgreep



Grepen

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• voor buitenzijde drie ornamentprofielen
naar keuze zie pag. 92 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

ornamentprofielen met elementen van D
thermisch behandeld beukenhout, glas Madras Uadi wit
109

1
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Het concept
Perfect Modern
Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D

2

Brandir
PG9 Brandir 2 1
vleugelafdekkend deurblad,
designglas 'Bergen', helder glas met gedeeltelijke mattering,
mat ingeslepen groeven en glaskristalstenen,
zijdeel glas 'Bonn', volledig gematteerd, greep Flow, roestvrij staal mat
PG7 Brandir 2 E 2
vleugelafdekkend deurblad, ornamentprofielen met elementen van roestvrij staal aan
de buitenzijde, ornamentprofielen zonder elementen aan de binnenzijde,
glas 'Liverpool', helder glas met gedeeltelijke mattering, zijdeel glas 'Liverpool',
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Tessa, roestvrij staal mat

3

Overzicht

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• ornamentprofielen met elementen aan de
binnenzijde
• designgreep



Grepen

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• voor buitenzijde drie ornamentprofielen
naar keuze zie pag. 92 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

PG7 Brandir 2 H 3
vleugelafdekkend deurblad, ornamentprofielen met elementen van
thermisch behandeld beukenhout aan de buitenzijde,
ornamentprofielen zonder elementen aan de binnenzijde,
glas 'Rimini', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Magic 1600 mm, roestvrij staal mat
designglas 'Bergen' D
111
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Model Marlene zie pag. 150

Het concept
Perfect Modern
Perfect Classic
Volledig glas

Basic / Basic

Stijlvol,
elegant
gecombineerd.
U houdt van de landhuisstijl, van gezelligheid en een familiaire sfeer?
Uw meubels hebben voor u een hoge gevoelswaarde en
ieder meubelstuk is u dierbaar? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Techniek

De modelserie Classic onderscheidt zich door liefdevolle details,
elegante lijnvoering en klassieke decoratie.

Overzicht

Grepen

Een uitnodiging om u thuis te voelen!

113

D1

D2

2

Lilli / Libra
1

Lilli 1 PG11 / Libra 1 PG15
vleugeloverdekkend deurblad, glas-in-lood 'Lifestyle',
Chinchilla wit met ingesloten, heldere facetstenen, sokkelprofiel,
zijdelen Lilli/Libra, glas-in-lood 'Lifestyle', Chinchilla wit met
ingesloten, heldere facetstenen, greep Tilla, roestvrij staal mat

2

Lilli 1 PG8 / Libra 1 PG12
vleugeloverdekkend deurblad, glas 'Trier',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel glas 'Trier', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Dorina, roestvrij staal gepolijst en mat

3

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 
Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep

Lilli 2 PG6 / Libra 2 PG11
vleugeloverdekkend deurblad, in houtdecor,
glas Chinchilla wit, greep Laura, gegoten brons

D1 Lilli 1: ornamentprofielen kunststofmodel, glas-in-lood 'Lifestyle'
D2 Libra 1: ornamentprofielen aluminiummodel, glas-in-lood 'Lifestyle'

3

Afbeeldingen kunststofmodel. Afwijkende ornamentprofielen bij het aluminiummodel.
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Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

1
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1
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Het concept
Perfect Modern
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Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D1

1

Marie / Maurus


Marie 1 PG10 / Maurus 1 PG14 1
aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad,
designglas 'Mainau', gematteerd met helder ingeslepen facetten
en sterren, boven en beneden volledig gematteerd,
sokkelprofiel, greep Amelie, chroom

Grepen

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 

Overzicht

Marie 1 PG12 / Maurus 1 PG16 2
vleugeloverdekkend deurblad,
glas-in-lood 'Bacopa', Gotik wit, smalle, verticale
stroken en facetmotief Artista middelgrijs,
cirkels in facetmotief ijsbloemglas, greep Noelle, roestvrij staal mat

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep

glas-in-lood 'Bacopa' D1
designglas 'Mainau' D2
2

Maurus (aluminium): bij decorfolie zonder opdekplaat.
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D1

D2

1

Sandra / Salta
1

Sandra 2 PG8 / Salta 2 PG13
vleugeloverdekkend deurblad,
glas Chinchilla wit,
deurklopper leeuwenkop, gebruineerd messing,
greep Lena, gebruineerd messing

2

Sandra 2 PG10 / Salta 2 PG15
vleugeloverdekkend deurblad,
glas 'Trier', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel glas 'Trier', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Dorina, roestvrij staal gepolijst en mat

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

•
driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep

D1 ornamentprofielen kunststofmodel, glas Chinchilla wit
D2 ornamentprofielen aluminiummodel, glas Chinchilla wit

Sandra kunststofmodel. Salta aluminiummodel.
Afbeeldingen kunststofmodel. Afwijkende ornamentprofielen
bij het aluminiummodel.
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2

Het concept
Perfect Modern
Perfect Classic
Basic / Basic
Volledig glas
Techniek
1



Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep

Grepen

Monika / Mensa

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 

Monika 1 PG5 / Mensa 1 PG13 1
vleugeloverdekkend deurblad,
glas Parsol brons, gewelfd,
sokkelprofiel, greep Anna, roestvrij staal mat

2

Overzicht

Monika 2 PG5 / Mensa 2 PG13 2
vleugeloverdekkend deurblad,
helder glas,
greep Roxy, roestvrij staal mat
Monika kunststofmodel. Mensa aluminiummodel.
Afbeeldingen kunststofmodel. Afwijkende ornamentprofielen
bij het aluminiummodel.
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1

Capella / Canis
1

Capella 1 PG6 / Canis 1 PG8
vleugeloverdekkend deurblad,
glas Chinchilla wit,
greep Noelle, roestvrij staal mat

2

C
 apella 1 PG6 / Canis 1 PG8
vleugeloverdekkend deurblad, in houtdecor
helder glas, sokkelprofiel,
greep Anna, roestvrij staal mat

Capella kunststofmodel. Canis aluminiummodel.
Afbeeldingen kunststofmodel. Afwijkende ornamentprofielen bij
het aluminiummodel. Canis (aluminium):
bij decorfolie zonder opdekplaat.
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Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

•
driedubbel glas 0,9 Ug-waarde 

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep
2

Het concept
Perfect Modern
Perfect Classic
Basic / Basic
Volledig glas
Techniek
1



Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep

Grepen

Lena / Lepus

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 

Lena 1 PG7 / Lepus 1 PG11 1
vleugeloverdekkend deurblad,
glas Parsol grijs, gewelfd, sokkelprofiel,
zijdeel Lena/Lepus, glas Parsol grijs, gewelfd,
greep Ameland, roestvrij staal mat

2

Overzicht

Lena 1 PG6 / Lepus 1 PG10 2
vleugeloverdekkend deurblad,
glas Chinchilla wit,
greep Alegro, gegoten brons
Lena kunststofmodel. Lepus aluminiummodel.
Lepus (aluminium): bij decorfolie zonder opdekplaat.
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1

122
122

Het concept
Perfect Modern
Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D

2

Steffi 1 / Star 1

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 

Grepen

Steffi 1 PG6 / Star 1 PG9 1
vleugeloverdekkend deurblad, in decorfolie, glas Parsol
grijs, gewelfd, sokkelprofiel, greep Amelie, chroom
Steffi 1 PG5 / Star 1 PG8 2
vleugeloverdekkend deurblad, tweevleugelig,
glas Chinchilla wit,
greep Lena, gebruineerd messing

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep

Overzicht

Steffi 1 PG5 / Star 1 PG8 3
vleugeloverdekkend deurblad,
helder glas, zijdeel Steffi/Star, helder glas,
greep Ameland, roestvrij staal mat
Star 1, in decorfolie, glas Parsol grijs, gewelfd D
3

Steffi kunststofmodel. Star aluminiummodel.
Star (aluminium): bij decorfolie zonder opdekplaat.
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Steffi 3 / Star 3
1

2

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 

Steffi 3 PG11 / Star 3 PG13
vleugeloverdekkend deurblad,
tweevleugelig, glas-in-lood 'Kappa',
rand Spectrum waterglas zwart, midden ijsbloem
met ingeslepen facetten en helder facetmotief,
greep Amelie, chroom

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep

Steffi 3 PG6 / Star 3 PG8
vleugeloverdekkend deurblad, in houtdecor,
glas 'Siena', helder glas met gedeeltelijke mattering, sokkelprofiel,
greep Marlene, gegoten brons / roestvrij staal mat

D glas-in-lood 'Kappa'
Star (aluminium): bij decorfolie zonder opdekplaat.
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2

Overzicht

Grepen

Techniek

1

D

125
Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

D

1

Luise / Luna
1

2

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen en
sierprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 

Luise 3 PG12 / Luna 3 PG15
aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad,
glas-in-lood 'Kappa',
rand Spectrum waterglas zwart, midden ijsbloem
met ingeslepen facetten en helder facetmotief,
greep Maike, roestvrij staal mat

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep

Luise 3 PG7 / Luna 3 PG10
vleugeloverdekkend deurblad, in houtdecor,
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Berlinda, roestvrij staal mat

D glas-in-lood 'Kappa'
Luna (aluminium): bij decorfolie zonder opdekplaat.
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2

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

1

127

Ik wil net zo worden als papa,
maar dan zonder baard

Papa is grappig – hij vergeet veel – gisteren was het de melk – vandaag het suiker –
maar dat geeft niet – dan doen wij alles gewoon nog een keer
128

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

ERACHTER
schuilt
altijd een
verhaal

Model Luise /Luna zie pag. 126

129

D

1

Isabell / Izar

130

1

Isabell 1 PG9 / Izar 1 PG9
aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad,
designglas 'Mainau',
gematteerd met helder ingeslepen facetten
en sterren, sokkelprofiel, greep Maike,
roestvrij staal mat

2

Isabell 1 PG8 / Izar 1 PG8
vleugeloverdekkend deurblad, in houtdecor,
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel Isabell/Izar, glas 'Berlin', helder glas met
gedeeltelijke mattering, greep Stella,
roestvrij staal gepolijst en mat

D

D
 esignglas 'Mainau'

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen en
sierprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

•
driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 
Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep
2

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

1

131

1

Kira / Kajam
1

K
 ira 1 PG9 / Kajam 1 PG14
vleugeloverdekkend deurblad,
glas-in-lood 'Krakau', randen Gotik wit,
midden Artista lichtgrijs en helder facetmotief,
greep Ameland, roestvrij staal mat

2

Kira 1 PG6 / Kajam 1 PG11
vleugeloverdekkend deurblad,
glas Parsol grijs, gewelfd, sokkelprofiel
greep Merle, roestvrij staal gepolijst en mat

D

g las-in-lood 'Krakau'

Kira kunststofmodel. Kajam aluminiummodel.
Afbeeldingen kunststofmodel. Afwijkende ornamentprofielen
bij het aluminiummodel.
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Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 
Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep
2

Het concept
Perfect Modern
Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D

1

Föhr / Fuhrmann
Grepen

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 
Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep

Föhr 1 PG8 / Fuhrmann 1 PG8 1
vleugeloverdekkend deurblad,
glas Parsol grijs, gewelfd,
greep Laura, gegoten brons

Overzicht



Föhr 1 PG11 / Fuhrmann 1 PG11 2
vleugeloverdekkend deurblad, in houtdecor,
designglas 'Schwerin', Madras Uadi wit met ingeslepen facetten,
greep Annika, roestvrij staal mat
2

glas Parsol grijs, gewelfd D

133

D

2

Sylt / Sirius &
Sylt Export / Sirius Export
1

Sylt 1 PG8 / Sirius 1 PG8
vleugeloverdekkend deurblad, tweevleugelig
glas Parsol grijs, greep Anna, roestvrij staal mat

2

Sylt 1 Export PG7 / Sirius 1 Export PG7
vleugeloverdekkend deurblad,
glas Madras Uadi wit, sokkelprofiel,
zijdelen Sylt Export/Sirius Export, glas Madras Uadi wit,
greep Dorina, roestvrij staal gepolijst en mat

3

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep

S
 ylt 1 PG8 / Sirius 1 PG8
vleugeloverdekkend deurblad, glas Parsol grijs, gewelfd,
greep Amelie, chroom

D Sylt 1, glas Parsol grijs, gewelfd
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Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 

3

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

1
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1

136

Het concept
Perfect Modern
Perfect Classic
Basic / Basic
Volledig glas
Techniek

Ulla / Ursa


Ulla 1 PG6 / Ursa 1 PG9 1
vleugeloverdekkend deurblad,
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdelen glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
sokkelprofiel, greep Tilla, roestvrij staal mat

Grepen

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

•
driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

2

Overzicht

Ulla 1 PG8 / Ursa 1 PG11 2
vleugeloverdekkend deurblad,
designglas 'Schönau', helder glas met gedeeltelijke mattering
in twee verschillende matteringsgradaties,
deurklopper leeuwenkop, gebruineerd messing, greep Lena,
gebruineerd messing

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep

Afbeeldingen kunststofmodel.
Afwijkende ornamentprofielen bij het aluminiummodel.

137

D1

D2

D3

2

Nadja / Naos
1

Nadja 2 PG11 / Naos 2 PG11
vleugeloverdekkend deurblad, glas-in-lood 'Atos',
niet-reflecterend glas, horizontale stroken ijsbloemglas,
facetmotief helder glas met ingeslepen sterren,
zijdelen glas 'Bonn', volledig gematteerd,
greep Lampos, roestvrij staal gepolijst en mat

2

Nadja 2 PG11 / Naos 2 PG11
vleugeloverdekkend deurblad,
designglas 'Wismar', gematteerd met helder ingeslepen facetten,
sterren en groeven, sokkelprofiel, greep Amelie, chroom

3

Nadja 2 PG10 / Naos 2 PG10
vleugeloverdekkend deurblad, glas-in-lood 'Classic', Artista middelgrijs,
helder facetmotief, greep Tilla, roestvrij staal mat

D1

138

glas-in-lood 'Atos'

D2

designglas 'Wismar'

D3

glas-in-lood 'Classic'

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen en
sierprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 
Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep
3

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

1

139

D

1

Juliana / Jarik

1

140

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 

J uliana 1 PG9 / Jarik 1 PG9
vleugeloverdekkend deurblad,
glas 'Messina', helder glas met gedeeltelijke mattering,
sokkelprofiel, greep Marlene, gegoten brons / roestvrij staal mat

2

Juliana 1 PG11 / Jarik 1 PG11
vleugeloverdekkend deurblad, in houtdecor,
glas-in-lood 'Piemont',
Madras Uadi wit met helder facetmotief,
greep Tilla, roestvrij staal mat

D

g las-in-lood 'Piemont'

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep
2

Het concept
Perfect Modern
Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D

1



Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep

Grepen

Eva / Elwing

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

•
driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

Eva 2 PG11 / Elwing 2 PG16 1
vleugeloverdekkend deurblad,
designglas 'Mailand', helder glas met gedeeltelijke mattering
en bloem met facetstenen,
zijdeel glas 'Bilbao', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Sacora, roestvrij staal mat

2

Overzicht

Eva 2 PG11 / Elwing 2 PG16 2
vleugeloverdekkend deurblad,
designglas 'Rom', helder glas met gedeeltelijke mattering
en glaskristalstenen,
greep Ameland, roestvrij staal mat
designglas 'Mailand' D

141

1

142
142

Het concept
Perfect Modern
D2

D2

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D1

2

Maxima / Maestro


Maxima 1 PG11 / Maestro 1 PG15 1
vleugeloverdekkend deurblad,
glas-in-lood 'Matera', onderglas Artista lichtgrijs,
midden met helder facetmotief, hoeken helder glas met ingeslepen facetten,
greep Danilo, roestvrij staal mat

Grepen

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 
Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep

Overzicht

Maxima 1 PG11 / Maestro 1 PG15 2
vleugeloverdekkend deurblad,
designglas 'Montevideo', helder glas met gedeeltelijke mattering
en heldere facetstenen, binnendrukker, roestvrij staal mat
Maxima 1 PG11 / Maestro 1 PG15 3
vleugeloverdekkend deurblad,
designglas 'Montevideo', helder glas met gedeeltelijke mattering
en heldere facetstenen, greep Amelie, chroom
3

glas-in-lood 'Matera' D1 designglas 'Montevideo' D2
Maestro (aluminium): bij decorfolie zonder opdekplaat.
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ERACHTER
schuilt
altijd een
verhaal

Model Maxima/Maestro s. S. 142

144

Het concept
Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

PLEZIER WORDT ERNST
(OF JAN)

Ze kennen elkaar al lang – alles past – nu ook het huis –
zijn vraag was bedoeld als grapje – haar antwoord was serieus –
bruiloft in de zomer
145

Johanna 1 / Japis 1
1

Johanna 1 PG8 / Japis 1 PG12
vleugeloverdekkend deurblad,
glas 'Verona', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel Johanna/Japis, glas 'Verona',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Amelie, chroom

2

Johanna 1 PG9 / Japis 1 PG14
vleugeloverdekkend deurblad,
designglas 'Celle', midden: Artista grijs, rand: ijsbloemglas,
hoeken: cameoglas blauw met gezandstraald bloemenmotief,
greep Maike, roestvrij staal mat

D

Johanna 1: designglas 'Celle'

2
Afbeeldingen kunststofmodel. Afwijkende ornamentprofielen bij
het aluminiummodel. Japis 1 (aluminium): bij decorfolie zonder opdekplaat.
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Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

•
driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 
Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep

Overzicht

Grepen

Techniek

1

D

147
Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

1
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Het concept
Perfect Modern
Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D

2

Johanna 3 / Japis 3


Johanna 3 PG8 / Japis 3 PG10 1
vleugeloverdekkend deurblad, glas 'Messina',
helder glas met gedeeltelijke mattering, sokkelprofiel, greep Tilla,
roestvrij staal mat

Grepen

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 

Johanna 3 PG6 / Japis 3 PG8 2
vleugeloverdekkend deurblad, glas 'Berlin',
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Maike,
roestvrij staal mat

3

Johanna 3 PG10 / Japis 3 PG12 3
vleugeloverdekkend deurblad,
glas-in-lood 'Jütland', onderglas Gotik wit,
midden grijs facetmotief, randen Parsol grijs met ingeslepen facetten,
greep Roxy, roestvrij staal mat

Overzicht

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep

glas-in-lood 'Jütland' D
Japis 3 (aluminium): bij decorfolie zonder opdekplaat.
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D

2

Marlene / Minoris

150

1

Marlene 1 PG8 / Minoris 1 PG8
vleugeloverdekkend deurblad,
glas 'Medan', helder glas met gedeeltelijke mattering,
sokkelprofiel, zijdelen Marlene/Minoris, glas 'Bonn',
volledig gematteerd, greep Ameland, roestvrij staal mat

2

M
 arlene 1 PG11 / Minoris 1 PG11
vleugeloverdekkend deurblad,
glas-in-lood 'Resedor', Artista middelgrijs, helder facetmotief,
greep Anna, roestvrij staal mat

3

Marlene 1 PG8 / Minoris 1 PG8
vleugeloverdekkend deurblad, in houtdecor,
glas 'Medan', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Tilla, roestvrij staal mat

D

glas-in-lood 'Resedor'

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 
Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep
3

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

1

151

D

1

Franka / Falko

152

1

Franka 1 PG8 / Falko 1 PG8
vleugeloverdekkend deurblad,
glas 'Paris', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Amelie, chroom

2

F
 ranka 1 PG11 / Falko 1 PG11
vleugeloverdekkend deurblad, in houtdecor,
glas-in-lood 'Flandern',
boven en beneden helder glas met ingeslepen facetten,
midden ijsbloemglas met facetmotief en omranding Artista lichtgrijs,
greep Eternal, roestvrij staal mat

D

glas-in-lood 'Flandern'

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 
Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep
2

Het concept
Perfect Modern
Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D

1

Flora / Falarim

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 

Grepen

Flora 1 PG5 / Falarim 1 PG7 1
vleugeloverdekkend deurblad,
glas Chinchilla wit,
greep 'Mahal', roestvrij staal mat / aluminium

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep

Overzicht

Flora 1 PG9 / Falarim 1 PG11 2
vleugeloverdekkend deurblad, in houtdecor,
designglas 'Schwerin',
Madras Uadi wit met ingeslepen facetten,
zijdeel Flora/Falarim, designglas 'Schwerin',
Madras Uadi wit met ingeslepen facetten,
greep Maike, roestvrij staal mat
Madras Uadi wit met ingeslepen facetten D
2

Afbeeldingen aluminiummodel.
Afwijkende ornamentprofielen bij het kunststofmodel.
Falarim (aluminium): bij decorfolie zonder opdekplaat.
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1

154

Het concept
Perfect Modern
Multicolor

D

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Autumn

2

Value

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• voor buitenzijde twee
ornamentprofielen naar
keuze zie pag. 92 
• voor buitenzijde drie natuurstenen
naarkeuze zie pag. 85 
• veelvuldige glasvarianten 

• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 


3

Grepen

Value 1 H PG14 2
vleugeloverdekkend deurblad, buiten met delen van natuursteen Autumn,
ornamentprofielen met elementen van thermisch behandeld beukenhout aan de
buitenzijde, ornamentprofielen zonder elementen aan de binnenzijde, designglas 'Valetta',
helder glas met gedeeltelijke mattering en glaselementen, greep Line, roestvrij staal mat
Value 1 E PG12 3
vleugeloverdekkend deurblad, buiten met delen van natuursteen Multicolor,
ornamentprofielen met elementen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
ornamentprofielen zonder elementen aan de binnenzijde,
glas 'Havanna', helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Ameland, roestvrij staal mat

Overzicht

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend
deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• ornamentprofielen met elementen aan
de binnenzijde
• designgreep

Value 3 E PG11 1
vleugeloverdekkend deurblad, ornamentprofielen met elementen van roestvrij
staal aan de buitenzijde, ornamentprofielen zonder elementen aan de binnenzijde,
glas 'Vaduz', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdelen Value 3 E, glas 'Bonn',
volledig gematteerd, greep Eternal, roestvrij staal mat

designglas 'Valetta', ornamentprofielen met elementen van thermisch behandeld beukenhout D
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ERACHTER
schuilt
altijd een
verhaal

Model Value zie pag. 154
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Het concept
Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

DIKKE VRIENDEN

King en ik wonen al 10 jaar samen – hij doet me goed – bij hem voel ik me veilig –
ik kan leven met wie ik wil – ik krijg alleen wat minder bezoek – zo zie je maar weer
157

D

2

Eternal
1

158

Eternal 1 E PG14
vleugeloverdekkend deurblad, buiten met delen van natuursteen Multicolor,
ornamentprofielen met elementen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
ornamentprofielen zonder elementen aan de binnenzijde,
designglas 'Elba', helder glas met gedeeltelijke mattering in twee
verschillende matteringsgradaties en glaselement,
zijdelen glas 'Bonn', volledig gematteerd, greep Eternal, roestvrij staal mat

2

Eternal 3 H PG11
vleugeloverdekkend deurblad,
ornamentprofielen met elementen van thermisch behandeld beukenhout aan de buitenzijde,
ornamentprofielen zonder elementen aan de binnenzijde,
glas 'Edinburgh', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel Eternal 3 H, glas 'Bonn', volledig gematteerd, greep Steps, roestvrij staal mat

D

designglas 'Elba', ornamentprofielen met elementen van roestvrij staal

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• voor buitenzijde twee ornamentprofielen naar
keuze zie pag. 92 
• voor buitenzijde drie natuurstenen naar
keuze zie pag. 85 
• veelvuldige glasvarianten 

• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• ornamentprofielen met elementen aan de
binnenzijde
• designgreep

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

1

159

1

160

Het concept
Perfect Modern
Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D

2

Sarah / Saruma

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en
buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

•
driedubbel glas 0,9 Ug-waarde 

Grepen

Sarah 2 PG9 / Saruma 2 PG15 2
vleugeloverdekkend deurblad,
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel glas 'Springfield', helder glas met gedeeltelijke mattering,
binnendrukker, roestvrij staal mat

3

Overzicht

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend
deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel / roestvrij stalen
stootplaat
• designgreep

Sarah 2 PG9 / Saruma 2 PG15 1
vleugeloverdekkend deurblad,
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
roestvrij stalen stootplaat, greep Annika, roestvrij staal mat

Sarah 2 PG9 / Saruma 2 PG15 3
vleugeloverdekkend deurblad, glas Madras Uadi wit,
zijdeel Sarah / Saruma, glas Madras Uadi wit,
greep Ameland, roestvrij staal mat
glas Madras Uadi wit D
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Aida / Achat
1

A
 ida 2 PG9 / Achat 2 PG14
vleugeloverdekkend deurblad, tweevleugelig,
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Lindon 800 mm, roestvrij staal mat

2

Aida 2 PG9 / Achat 2 PG14
vleugeloverdekkend deurblad
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel glas 'Lima', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Magic 1600 mm, roestvrij staal mat

3

A
 ida 2 PG8 / Achat 2 PG13
vleugeloverdekkend deurblad, in houtdecor,
glas Chinchilla wit,
zijdeel Aida / Achat, glas Chinchilla wit,
greep Maike, roestvrij staal mat

D glas 'Berlin'
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Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en
buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

•
driedubbel glas 0,9 Ug-waarde 
Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend
deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
2

Overzicht

Grepen

3

Techniek

1

D

163
Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

D

1

Anna / Aura

1

2

Anna 2 PG9 / Aura 2 PG14
vleugeloverdekkend deurblad, tweevleugelig,
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Maike, roestvrij staal mat

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep

Anna 2 PG7 / Aura 2 PG12
vleugeloverdekkend deurblad,
glas Chinchilla wit,
zijdeel Anna / Aura, glas Chinchilla wit,
greep Merle 1200 mm, roestvrij staal gepolijst en mat

D glas Chinchilla wit
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Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

•
driedubbel glas 0,9 Ug-waarde 

2

Het concept
Perfect Modern
Perfect Classic
Basic / Basic
Volledig glas
Techniek
1

Diagonale / Draco
Grepen

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

•
driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep
2

Overzicht

Diagonale 2 PG7 / Draco 2 PG11 1
vleugeloverdekkend deurblad,
glas Chinchilla wit, greep 'Roxy', roestvrij staal mat
Diagonale 1 PG9 / Draco 1 PG12 2
vleugeloverdekkend deurblad, in houtdecor,
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Maike, roestvrij staal mat

165

D

2

Ameland
1

Ameland 1 PG15
vleugeloverdekkend deurblad,
sierrooster met bloemenmotief,
helder glas, sokkelprofiel,
greep Amelie, chroom

2

Ameland 3 PG15
vleugeloverdekkend deurblad,
sierrooster, helder glas, sokkelprofiel,
greep Ameland, roestvrij staal mat

D

sierrooster met bloemenmotief

Bij decorfolie zonder opdekplaat.
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Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en buitenzijde 
• aan buitenzijde aluminium sierrooster 
• veelvuldige glasvarianten 

•
driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 
Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

1

167

1
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Het concept
Perfect Modern
Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D

2

Vlieland / Tholen / Terschelling

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnen- en
buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 

Grepen

Tholen 2 PG8 2
vleugeloverdekkend deurblad, tweevleugelig, glas 'Berlin',
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Magic 1200 mm,
roestvrij staal mat

3

Overzicht

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend
deurblad
• hout- en decoroppervlakken
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkelprofiel
• designgreep

Vlieland 1 PG8 1
vleugeloverdekkend deurblad,
glas 'Antwerpen', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdelen glas 'Antwerpen', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Ameland, roestvrij staal mat

Terschelling 2 PG11 3
vleugeloverdekkend deurblad,
designglas 'Tilburg', helder glas met gedeeltelijke mattering en
heldere glaskristalstenen, zijdeel designglas 'Tilburg',
helder glas met gedeeltelijke mattering en heldere glaskristalstenen,
greep Line, roestvrij staal mat
designglas 'Tilburg' D
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Combineren,
aanvullen,
uitbreiden.
Met de modellen van de Basic-Line-serie kiest u voor een voordelige
beginnersprijs. Het mooie daarvan: ook hier kunt u vertrouwen op onze
beproefde kwaliteit.
In de groep Basic-Line hebt u de keuze uit vier verschillende glassoorten
zoals helder glas, Chinchilla, Parsol grijs of de volledige mattering 'Bonn'. De
basisuitvoering omvat een witte voordeur met een in de deurvleugel geplaatst
deurblad.
Basic-Line Plus – Het modulesysteem
Door het modulesysteem Basic-Line Plus kunt u uw droomdeur
heel eenvoudig opwaarderen met afzonderlijke Plus-modules.
U bepaalt de uitvoering en dus de prijs:

+

een doorlopend, vleugelafdekkend deurblad voor een glad en edel
oppervlak. Leverbaar als vleugelafdekkende variant aan één of beide zijden.

+

U kiest uw wenskleur uit meer dan 100 RAL-kleuren en tal van
metallic- en fijne structuurkleuren.

+

Verleen uw nieuwe voordeur een heel bijzonder, levendig oppervlak
met natuurgetrouwe houtdecors en eenkleurige, gestructureerde decors.

+

Zet bij uw voordeur de puntjes op de i
met hoogwaardige glasmatteringen.

+

Binnen- en buitenzijde desgewenst zowel bij roestvrijstalen modellen als
bij de groefmodellen identiek.

+

Driedubbel warmte-isolatieglas met thermisch geoptimaliseerde
randverbinding (warm edge). De best mogelijke energie-efficiëntie voor
meer comfort en behaaglijkheid.

+
+

Bepaal de individuele veiligheidsuitrusting van uw voordeur.
Dat geeft een goed gevoel.
Kies uit talrijke hoogwaardige designgrepen.

De verschillende mogelijkheden vindt u in de tabellen op de
betreffende modelpagina.
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Waardeer uw Basic-Line-model heel
eenvoudig op!
Kies heel individueel uw gewenste
aanvullende opties tegen een faire meerprijs.
Kies uw
favoriete kleur zie pag. 242

+

Kies uit tal van verschillende
hout- en decoroppervlakken
zie pag. 244

+

Vleugelafdekkend deurblad aan de
buitenzijdeen/of aan de
woonruimtezijde
zie pag. 238

+
+
+
+

Hoogwaardig roestvrijstalen profiel
aan de buitenzijde en de
woonruimtezijde

Volledig glas

+

Moderne glasmattering zie pag. 248

Designgreep
zie pag. 250
Roestvrijstalen stootplaat
Siergroeven aan weerszijden
Energiebesparingspakket
Neem contact met ons op!

Techniek

+
+

Perfect Classic

+

Veiligheidspakket
Neem contact met ons op!

+

+

+

+
Basic

Overzicht

Grepen

Basic

+

Perfect Modern

Basic-Line Plus

Basic / Basic

Met de Basic-Line-modellen bieden wij u
een beginnersmodel in de beproefde kwaliteit
tegen een aantrekkelijke basisprijs.

Het concept

Basic-Line

+
171

Namo 2

Basic

1

in de deurvleugel geplaatst deurblad
helder glas, PG1, greep Maike, roestvrij staal mat

2

 buitenzijde vleugelafdekkend deurblad,
aan
in de deurvleugel geplaatst deurblad aan de binnenzijde,
glas 'Antwerpen', helder glas met gedeeltelijke
mattering, PG2, greep Tessa / binnenkruk,
roestvrij staal mat

3

vleugelafdekkend deurblad,
glas 'Norwich', helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG3, greep Merkur, roestvrij staal mat

1
Buitenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.
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+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

kleurselectie volgens RAL

+

hout- en decoroppervlakken

+

veelvuldige glasvarianten

+

roestvrijstalen stootplaat

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Basic

+

Basic

2
Buitenzijde

+

Basic

2
Binnenzijde

+

Basic

Basic

+

Basic

+

Argo 2

Perfect Classic
3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

kleurselectie volgens RAL

+

hout- en decoroppervlakken

+

veelvuldige glasvarianten

+

roestvrijstalen stootplaat

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Basic / Basic

+

Volledig glas

Basic

Techniek

2
Binnenzijde

Grepen

2
Buitenzijde

vleugelafdekkend deurblad, 3
glas 'Liverpool', helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG3, zijdelen glas 'Bonn',
volledig gematteerd, roestvrijstalen stootplaat,
greep Jenny 800 mm, roestvrij staal mat

Overzicht

1
Buitenzijde

aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad, 2
in de deurvleugel geplaatst deurblad aan de binnenzijde,
buitenzijde in houtdecor, glas 'Arnheim',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG3, greep Tanis, roestvrij staal gepolijst en mat,
binnenkruk, roestvrij staal mat

Perfect Modern



Het concept

in de deurvleugel geplaatst deurblad, 1
glas 'Bonn', volledig gematteerd,
PG1, greep Merkur, roestvrij staal mat
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Heldan 2
1

in de deurvleugel geplaatst deurblad
glas 'Bonn', volledig gematteerd,
PG1, greep Merkur, roestvrij staal mat

2

aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad,
designglas 'Schönau', helder glas met
gedeeltelijke mattering in twee verschillende
matteringsgradaties, PG4,
greep Mahal, roestvrij staal mat / aluminium,
binnenkruk, roestvrij staal mat

3

vleugelafdekkend deurblad,
glas 'Havanna', helder glas met
gedeeltelijke mattering, PG2,
roestvrijstalen stootplaat,
greep Nova, roestvrij staal mat

Basic

1
Buitenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.
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+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

kleurselectie volgens RAL

+

hout- en decoroppervlakken

+

veelvuldige glasvarianten

+

roestvrijstalen stootplaat

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Basic

+

Basic

2
Buitenzijde

+

Basic

2
Binnenzijde

+

Basic

Basic

+

Basic

+

Heldan 6E

Perfect Classic

2
Binnenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

Basic / Basic

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

roestvrijstalen profiel aan weerszijden

+

kleurselectie volgens RAL

+

hout- en decoroppervlakken

+

veelvuldige glasvarianten

+

roestvrijstalen stootplaat

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Volledig glas

+

Techniek

Basic

Grepen

2
Buitenzijde

vleugelafdekkend deurblad, 3
buitenzijde in houtdecor en met roestvrijstalen profiel,
zonder profiel aan de binnenzijde, helder glas, PG2,
greep Merle, roestvrij staal gepolijst en mat

Overzicht

1
Buitenzijde

in de deurvleugel geplaatst deurblad, 2
buitenzijde in houtdecor en met roestvrijstalen profiel,
zonder profiel aan de binnenzijde, glas 'Berlin',
helder glas met gedeeltelijke mattering, PG3,
greep Sacora / binnenkruk, roestvrij staal mat

Perfect Modern



Het concept

in de deurvleugel geplaatst deurblad, 1
helder glas, PG2,
roestvrijstalen profiel aan de buitenzijde,
zonder profiel aan de binnenzijde,
greep Maike, roestvrij staal mat

175
175

Balar 2

Basic

1

in de deurvleugel geplaatst deurblad
helder glas, PG1, greep Maike, roestvrij staal mat

2

aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad,
in de deurvleugel geplaatst deurblad aan de binnenzijde,
in houtdecor, glas Mastercarré wit, PG2,
greep Danilo, roestvrij staal gepolijst en mat,
binnenkruk, roestvrij staal mat

3

vleugelafdekkend deurblad
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG2, greep Amato, roestvrij staal mat
1
Buitenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.
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+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

kleurselectie volgens RAL

+

hout- en decoroppervlakken

+

veelvuldige glasvarianten

+

roestvrijstalen stootplaat

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Basic

+

Basic

2
Buitenzijde

+

Basic

2
Binnenzijde

+

Basic

Basic

+

Basic

+

Neptun 2

Perfect Classic

2
Binnenzijde

3

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

elementen van roestvrij staal aan
weerszijden

+

kleurselectie volgens RAL

+

hout- en decoroppervlakken

+

veelvuldige glasvarianten

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Basic / Basic

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

Volledig glas

+

Techniek

Basic

Grepen

2
Buitenzijde

vleugelafdekkend deurblad, 3
elementen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
zonder elementen aan de binnenzijde,
glas 'Bonn', volledig gematteerd, PG2,
zijdeel Neptun, glas 'Bonn', volledig gematteerd,
greep Meru, jatobahout / roestvrij staal mat

Overzicht

1
Buitenzijde

aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad, 2
elementen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
zonder elementen aan de binnenzijde, glas 'Mykonos',
helder glas met gedeeltelijke mattering, PG4,
greep Stripe / binnenkruk, roestvrij staal mat

Perfect Modern



Het concept

in de deurvleugel geplaatst deurblad, 1
elementen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
zonder elementen aan de binnenzijde, helder glas, PG2,
greep Merkur, roestvrij staal mat

177

Faunus 2

Basic

1

in de deurvleugel geplaatst deurblad
helder glas, PG1, greep Merkur, roestvrij staal mat

2

aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad,
glas 'Oslo', helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG2, greep Oxana, jatobahout / roestvrij staal mat,
binnenkruk, roestvrij staal mat

3

vleugelafdekkend deurblad
in houtdecor, glas 'Rimini', helder glas met
gedeeltelijke mattering, PG2, greep Irene,
roestvrij staal mat
1
Buitenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

178

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

kleurselectie volgens RAL

+

hout- en decoroppervlakken

+

veelvuldige glasvarianten

+

roestvrijstalen stootplaat

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Basic

+

Basic

2
Buitenzijde

+

Basic

2
Binnenzijde

+

Basic

Basic

+

Basic

+

Faunus 6E

Perfect Modern
Perfect Classic
3

+

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

Basic / Basic

Basic

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

roestvrijstalen profiel aan weerszijden

+

kleurselectie volgens RAL

+

hout- en decoroppervlakken

+

veelvuldige glasvarianten

+

roestvrijstalen stootplaat

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Volledig glas

2
Binnenzijde

Techniek

2
Buitenzijde

vleugelafdekkend deurblad, 3
roestvrijstalen profiel aan de buitenzijde,
zonder profiel aan de binnenzijde, glas 'Liverpool',
helder glas met gedeeltelijke mattering, PG3, zijdeel Glas 'Liverpool', helder
glas met gedeeltelijke mattering, greep Jenny 500 mm, roestvrij staal mat

Grepen

1
Buitenzijde

aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad, 2
in de deurvleugel geplaatst deurblad aan de binnenzijde
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG3, roestvrijstalen profiel aan de buitenzijde,
zonder profiel aan de binnenzijde,
roestvrijstalen stootplaat, greep Nero,
roestvrij staal mat, binnenkruk, roestvrij staal mat

Overzicht



Het concept

in de deurvleugel geplaatst deurblad, 1
roestvrijstalen profiel aan de buitenzijde,
zonder profiel aan de binnenzijde,
helder glas, PG2, greep Maike, roestvrij staal mat

179

Laguna 2

Basic

1

in de deurvleugel geplaatst deurblad,
glas Chinchilla wit, PG1,
greep Maike, roestvrij staal mat

2

aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad,
in de deurvleugel geplaatst deurblad aan de binnenzijde,
designglas 'Schönau' helder glas met
gedeeltelijke mattering in twee verschillende
matteringsgradaties, PG4,
greep Impression, koolstof / roestvrij staal gepolijst,
binnenkruk, roestvrij staal mat

3

vleugelafdekkend deurblad,
glas 'Samui' helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG3, roestvrijstalen stootplaat,
greep Danilo, roestvrij staal gepolijst en mat

1
Buitenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

180

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

kleurselectie volgens RAL

+

hout- en decoroppervlakken

+

veelvuldige glasvarianten

+

roestvrijstalen stootplaat

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Basic

+

Basic

2
Buitenzijde

+

Basic

2
Binnenzijde

+

Basic

Basic

+

Basic

+

Laguna 6E

Perfect Classic

2
Binnenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

Basic / Basic

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

roestvrijstalen profiel aan weerszijden

+

kleurselectie volgens RAL

+

hout- en decoroppervlakken

+

veelvuldige glasvarianten

+

roestvrijstalen stootplaat

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Volledig glas

+

Techniek

Basic

Grepen

2
Buitenzijde

vleugelafdekkend deurblad, 3
roestvrijstalen profiel aan de buitenzijde,
zonder profiel aan de binnenzijde, glas 'Lindos',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG4, zijdeel glas 'Antwerpen',
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Line,
thermisch behandeld beuken / roestvrij staal mat

Overzicht

1
Buitenzijde

in de deurvleugel geplaatst deurblad, 2
buitenzijde in houtdecor en met roestvrijstalen profiel,
zonder profiel aan de binnenzijde, glas 'Havanna',
helder glas met gedeeltelijke mattering, PG3,
greep Danilo, roestvrij staal gepolijst en mat,
binnenkruk, roestvrij staal mat

Perfect Modern



Het concept

in de deurvleugel geplaatst deurblad, 1
roestvrijstalen profiel aan de buitenzijde,
zonder profiel aan de binnenzijde,
helder glas, PG2, greep Merkur, roestvrij staal mat

181

Tiros 2

Basic

1

in de deurvleugel geplaatst deurblad,
glas Chinchilla wit, PG1,
greep Maike, roestvrij staal mat

2

aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad,
in de deurvleugel geplaatst deurblad aan de binnenzijde,
glas Mastercarré wit, PG2, greep Memo,
thermisch behandeld beuken / roestvrij staal mat,
binnenkruk, roestvrij staal mat

3

vleugelafdekkend deurblad,
glas 'Goa', helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG3, zijdeel glas 'Bonn',
volledig gematteerd,
greep Line, roestvrij staal mat

1
Buitenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

182

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

kleurselectie volgens RAL

+

hout- en decoroppervlakken

+

veelvuldige glasvarianten

+

roestvrijstalen stootplaat

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Basic

+

Basic

2
Buitenzijde

+

Basic

2
Binnenzijde

+

Basic

Basic

+

Basic

+

Tiros 6E

Perfect Classic

2
Binnenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

Basic / Basic

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

roestvrijstalen profiel aan weerszijden

+

kleurselectie volgens RAL

+

hout- en decoroppervlakken

+

veelvuldige glasvarianten

+

roestvrijstalen stootplaat

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Volledig glas

+

Techniek

Basic

Grepen

2
Buitenzijde

vleugelafdekkend deurblad, 3
roestvrijstalen profiel aan de buitenzijde,
zonder profiel aan de binnenzijde,
helder glas, PG2, roestvrijstalen stootplaat,
greep Pageno 1000 mm, roestvrij staal gepolijst en mat

Overzicht

1
Buitenzijde

aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad, 2
buitenzijde in houtdecor en roestvrijstalen
profiel aan weerszijden, glas 'Antwerpen',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG3, greep Newton, roestvrij staal gepolijst en mat,
binnenkruk, roestvrij staal mat

Perfect Modern



Het concept

in de deurvleugel geplaatst deurblad, 1
roestvrijstalen profiel aan de buitenzijde,
zonder profiel aan de binnenzijde,
glas Parsol grijs, PG2, greep Merkur, roestvrij staal mat

183

Lenwe 2

Basic

1

in de deurvleugel geplaatst deurblad
glas 'Bonn', volledig gematteerd,
PG1, greep Maike, roestvrij staal mat

2

aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad,
buitenzijde in houtdecor,
in de deurvleugel geplaatst deurblad aan de binnenzijde,
glas 'Jamaika', helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG3, greep Merkur / binnenkruk, roestvrij staal mat

3

vleugelafdekkend deurblad,
helder glas, PG1, roestvrijstalen stootplaat,
greep Magic 1000 mm, roestvrij staal mat
1
Buitenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

184

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

kleurselectie volgens RAL

+

hout- en decoroppervlakken

+

veelvuldige glasvarianten

+

roestvrijstalen stootplaat

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Basic

+

Basic

2
Buitenzijde

+

Basic

2
Binnenzijde

+

Basic

Basic

+

Basic

+

Lenwe 6E
Het concept

in de deurvleugel geplaatst deurblad, 1
roestvrijstalen profiel aan de buitenzijde,
zonder profiel aan de binnenzijde, glas Parsol grijs,
PG2, greep Merkur, roestvrij staal mat

Perfect Classic

2
Binnenzijde

3

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

roestvrijstalen profiel aan weerszijden

+

kleurselectie volgens RAL

+

hout- en decoroppervlakken

+

veelvuldige glasvarianten

+

roestvrijstalen stootplaat

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Basic / Basic

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

Volledig glas

+

Techniek

Basic

Grepen

2
Buitenzijde

vleugelafdekkend deurblad, 3
roestvrijstalen profiel aan de buitenzijde,
zonder profiel aan de binnenzijde,
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG3, greep Newton, roestvrij staal gepolijst en mat

Overzicht

1
Buitenzijde

Perfect Modern

aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad, 2
in de deurvleugel geplaatst deurblad aan de binnenzijde
roestvrijstalen profiel aan de buitenzijde,
zonder profiel aan de binnenzijde, glas 'Venezuela',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG4, greep Meru, jatobahout / roestvrij staal mat,
binnenkruk, roestvrij staal mat

185

Trendy 2
1

in de deurvleugel geplaatst deurblad,
glas Chinchilla wit, PG1,
greep Merkur, roestvrij staal mat

2

in de deurvleugel geplaatst deurblad,
buitenzijde in houtdecor, designglas 'Schönau',
helder glas met gedeeltelijke mattering in twee
verschillende matteringsgradaties, PG4,
greep Danilo, roestvrij staal gepolijst en mat
binnenkruk, roestvrij staal mat

3

vleugelafdekkend deurblad,
designglas 'Jackson', helder glas met
gedeeltelijke mattering in twee verschillende
matteringsgradaties, PG4,
roestvrijstalen stootplaat, greep Line,
roestvrij staal mat

Basic

1
Buitenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

186

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

kleurselectie volgens RAL

+

hout- en decoroppervlakken

+

veelvuldige glasvarianten

+

roestvrijstalen stootplaat

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Basic

+

Basic

2
Buitenzijde

+

Basic

2
Binnenzijde

+

Basic

Basic

+

Basic

+

Morias 2
Het concept

in de deurvleugel geplaatst deurblad, 1
helder glas, PG1, greep Maike, roestvrij staal mat

Perfect Modern

aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad, 2
buitenzijde in houtdecor,
glas 'Vesuv', helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG3, greep Gracia, roestvrij staal gepolijst en mat,
binnenkruk, roestvrij staal mat
vleugelafdekkend deurblad, 3
glas 'Malawi', helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG3, greep Jenny 800 mm, roestvrij staal mat

Perfect Classic

2
Binnenzijde

3

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

kleurselectie volgens RAL

+

hout- en decoroppervlakken

+

veelvuldige glasvarianten

+

roestvrijstalen stootplaat

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Basic / Basic

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

Volledig glas

+

Techniek

Basic

Grepen

2
Buitenzijde

Overzicht

1
Buitenzijde

187
187

Venus 2

Basic

1

i n de deurvleugel geplaatst deurblad
helder glas, PG1, greep Maike, roestvrij staal mat

2

aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad,
in de deurvleugel geplaatst deurblad aan de binnenzijde,
glas 'Valdez', helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG3, greep Stripe / binnenkruk, roestvrij staal mat

3

vleugelafdekkend deurblad,
glas 'Antwerpen',
helder glas met gedeeltelijke mattering, PG2,
greep Merkur, roestvrij staal mat
1
Buitenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

188

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

kleurselectie volgens RAL

+

hout- en decoroppervlakken

+

veelvuldige glasvarianten

+

roestvrijstalen stootplaat

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Basic

+

Basic

2
Buitenzijde

+

Basic

2
Binnenzijde

+

Basic

Basic

+

Basic

+

Venus 6E
Het concept

in de deurvleugel geplaatst deurblad, 1
roestvrijstalen profiel aan de buitenzijde,
zonder profiel aan de binnenzijde,
helder glas, PG2,
greep Merle, roestvrij staal gepolijst en mat

Perfect Classic
3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

roestvrijstalen profiel aan weerszijden

+

kleurselectie volgens RAL

+

hout- en decoroppervlakken

+

veelvuldige glasvarianten

+

roestvrijstalen stootplaat

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Basic / Basic

+

Volledig glas

Basic

Techniek

2
Binnenzijde

Grepen

2
Buitenzijde

vleugelafdekkend deurblad, 3
roestvrijstalen profiel aan de buitenzijde, zonder profiel
aan de binnenzijde, glas 'Nelson',
helder glas met gedeeltelijke mattering, PG4,
greep Tanis, roestvrij staal gepolijst en mat

Overzicht

1
Buitenzijde

Perfect Modern

aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad, 2
roestvrijstalen profiel aan weerszijden,
glas Mastercarré wit, PG3,
greep Mahal, roestvrij staal mat / aluminium,
binnenkruk, roestvrij staal mat

189

Juno 4

Basic

1

in de deurvleugel geplaatst deurblad
glas 'Bonn', volledig gematteerd,
PG1, greep Tilla, roestvrij staal mat

2

aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad,
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG2, greep Noelle / binnenkruk,
roestvrij staal mat

3

in de deurvleugel geplaatst deurblad glas 'Ecuador',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG3, greep Merkur, roestvrij staal mat
1
Buitenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

190

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

kleurselectie volgens RAL

+

hout- en decoroppervlakken

+

veelvuldige glasvarianten

+

roestvrijstalen stootplaat

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Basic

+

Basic

2
Buitenzijde

+

Basic

2
Binnenzijde

+

Basic

Basic

+

Basic

+

Juno 6E
Het concept

in de deurvleugel geplaatst deurblad, 1
roestvrijstalen profiel aan de buitenzijde,
zonder profiel aan de binnenzijde, helder glas,
PG2, greep Merkur, roestvrij staal mat

Perfect Classic

2
Binnenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

Basic / Basic

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

roestvrijstalen profiel aan weerszijden

+

kleurselectie volgens RAL

+

hout- en decoroppervlakken

+

veelvuldige glasvarianten

+

roestvrijstalen stootplaat

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Volledig glas

+

Techniek

Basic

Grepen

2
Buitenzijde

vleugelafdekkend deurblad, 3
roestvrijstalen profiel aan de buitenzijde,
zonder profiel aan de binnenzijde,
glas 'Orkney', helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG4, greep Newton, roestvrij staal gepolijst en mat

Overzicht

1
Buitenzijde

Perfect Modern

aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad, 2
buitenzijde in houtdecor en met roestvrijstalen profiel,
in de deurvleugel geplaatst deurblad aan de binnenzijde,
zonder profiel aan de binnenzijde, Refloglas, PG3,
greep Stella, roestvrij staal gepolijst en mat,
binnenkruk, roestvrij staal mat

191

Comero 1

Basic

1

i n de deurvleugel geplaatst deurblad,
glas Chinchilla wit, PG1,
greep Tilla, roestvrij staal mat

2

aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad,
in de deurvleugel geplaatst deurblad aan de binnenzijde,
designglas 'Bosporus', helder glas met
gedeeltelijke mattering in twee verschillende
matteringsgradaties en facetstenen, PG3, greep Danilo,
roestvrij staal gepolijst en mat,
binnenkruk, roestvrij staal mat

3

vleugelafdekkend deurblad,
glas 'Ikaria', helder glas met
gedeeltelijke mattering, PG3,
greep Stella, roestvrij staal gepolijst en mat

1
Buitenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

192

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

kleurselectie volgens RAL

+

hout- en decoroppervlakken

+

veelvuldige glasvarianten

+

roestvrijstalen stootplaat

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Basic

+

Basic

2
Buitenzijde

+

Basic

2
Binnenzijde

+

Basic

Basic

+

Basic

+

Comero 5E
Het concept

in de deurvleugel geplaatst deurblad, 1
roestvrijstalen profiel aan de buitenzijde,
zonder profiel aan de binnenzijde,
glas Parsol grijs, PG2,
greep Merkur, roestvrij staal mat

Perfect Classic

2
Binnenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

Basic / Basic

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

roestvrijstalen profiel aan weerszijden

+

kleurselectie volgens RAL

+

hout- en decoroppervlakken

+

veelvuldige glasvarianten

+

roestvrijstalen stootplaat

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Volledig glas

+

Techniek

Basic

Grepen

2
Buitenzijde

vleugelafdekkend deurblad, 3
buitenzijde in houtdecor en met roestvrijstalen profiel,
zonder profiel aan de binnenzijde,
glas 'Marokko', helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG3, roestvrijstalen stootplaat,
greep Newton, roestvrij staal gepolijst en mat

Overzicht

1
Buitenzijde

Perfect Modern

aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad, 2
roestvrijstalen profiel aan de buitenzijde,
zonder profiel aan de binnenzijde,
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG3, greep Noelle / binnenkruk, roestvrij staal mat
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Corax 1

Basic

1

in de deurvleugel geplaatst deurblad
helder glas, PG1, greep Maike, roestvrij staal mat

2

aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad,
in houtdecor, glas 'Antwerpen',
helder glas met gedeeltelijke mattering, PG2,
greep Tanis, roestvrij staal gepolijst en mat,
binnenkruk, roestvrij staal mat

3

vleugelafdekkend deurblad, glas 'Dartmoor',
helder glas met gedeeltelijke mattering, PG3,
roestvrijstalen stootplaat,
greep Vitano, roestvrij staal mat met ingebouwde
deurspion (zie pag. 255)

1
Buitenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

194

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

kleurselectie volgens RAL

+

hout- en decoroppervlakken

+

veelvuldige glasvarianten

+

roestvrijstalen stootplaat

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Basic

+

Basic

2
Buitenzijde

+

Basic

2
Binnenzijde

+

Basic

Basic

+

Basic

+

Corax 5E
Het concept

in de deurvleugel geplaatst deurblad, 1
roestvrijstalen profiel aan de buitenzijde,
zonder profiel aan de binnenzijde,
glas 'Bonn', volledig gematteerd, PG2
greep Merkur, roestvrij staal mat

Perfect Classic

2
Binnenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

Basic / Basic

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

roestvrijstalen profiel aan weerszijden

+

kleurselectie volgens RAL

+

hout- en decoroppervlakken

+

veelvuldige glasvarianten

+

roestvrijstalen stootplaat

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Volledig glas

+

Techniek

Basic

Grepen

2
Buitenzijde

vleugelafdekkend deurblad, 3
roestvrijstalen profiel aan de buitenzijde,
zonder profiel aan de binnenzijde,
glas 'Rhodos', helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG3, roestvrijstalen stootplaat, zijdelen glas 'Bonn',
volledig gematteerd, greep Eternal, roestvrij staal mat

Overzicht

1
Buitenzijde

Perfect Modern

in de deurvleugel geplaatst deurblad, 2
roestvrijstalen profiel aan weerszijden, glas 'Berlin',
helder glas met gedeeltelijke mattering, PG3,
greep Stella, roestvrij staal gepolijst en mat,
binnenkruk, roestvrij staal mat
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Artikelnr. 110395

Basic
1

in de deurvleugel geplaatst deurblad
greep Merkur, roestvrij staal mat

2

aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad,
in de deurvleugel geplaatst deurblad aan de binnenzijde,
buitenzijde in houtdecor,
greep Bravo, roestvrij staal mat met fingerprint,
(zie pag. 255), binnenkruk, roestvrij staal mat

3

vleugelafdekkend deurblad,
roestvrijstalen stootplaat, zijdeel glas 'Berlin',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Vitano, roestvrij staal mat met ingebouwde
deurspion (zie pag. 255)
1
Buitenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

kleurselectie volgens RAL

+

hout- en decoroppervlakken

+

roestvrijstalen stootplaat

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Artikelnr. 110395

196

Artikelnr. 110396
Basic

Basic

+

Basic

2
Buitenzijde

+

Basic

2
Binnenzijde

+

Artikelnr. 117630

Artikelnr. 117620
Basic

Basic

+

Basic

+

Basic
Het concept

in de deurvleugel geplaatst deurblad, 1
siergroeven aan de buitenzijde,
zonder siergroeven aan de binnenzijde,
PG1, greep Maike, roestvrij staal mat

Perfect Classic

2
Binnenzijde

3

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

kleurselectie volgens RAL

+

siergroeven aan weerszijden

+

roestvrijstalen stootplaat

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Basic / Basic

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

Volledig glas

+

Techniek

Basic

Artikelnr. 117670

Grepen

2
Buitenzijde

vleugelafdekkend deurblad, 3
siergroeven aan de buitenzijde,
zonder siergroeven aan de binnenzijde,
PG1, zijdelen glas 'Baku',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Viggo, roestvrij staal mat

Overzicht

1
Buitenzijde

Perfect Modern

aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad, 2
siergroeven aan de buitenzijde,
zonder siergroeven aan de binnenzijde, PG1
greep Merkur, binnenkruk / roestvrij staal mat

197

Terano 1

Basic

1

in de deurvleugel geplaatst deurblad,
siergroeven aan de buitenzijde,
zonder siergroeven aan de binnenzijde,
glas Chinchilla wit, PG2, greep Tilla, roestvrij staal mat

2

aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad,
in de deurvleugel geplaatst deurblad aan de binnenzijde,
siergroeven aan de buitenzijde,
zonder siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Tari',
helder glas met gedeeltelijke mattering, PG4,
greep Amelie, chroom, binnenkruk, roestvrij staal mat

3

vleugelafdekkend deurblad siergroeven aan de
buitenzijde, zonder siergroeven aan de binnenzijde,
glas 'Easton', helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG4, sokkelprofiel, greep Danilo,
roestvrij staal gepolijst en mat

1
Buitenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

198

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

kleurselectie volgens RAL

+

siergroeven aan weerszijden

+

veelvuldige glasvarianten

+

Sokkelprofiel

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Basic

+

Basic

2
Buitenzijde

+

Basic

2
Binnenzijde

+

Basic

+

Basic

+

Uranus 2
Het concept

Basic

in de deurvleugel geplaatst deurblad, 1
siergroeven aan de buitenzijde,
zonder siergroeven aan de binnenzijde,
glas 'Bonn', volledig gematteerd,
PG2, greep Maike, roestvrij staal mat

Perfect Classic

2
Binnenzijde

3

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

kleurselectie volgens RAL

+

siergroeven aan weerszijden

+

veelvuldige glasvarianten

+

Sokkelprofiel

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Basic / Basic

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

Volledig glas

+

Techniek

Basic

Grepen

2
Buitenzijde

vleugelafdekkend deurblad, 3
siergroeven aan de buitenzijde,
zonder siergroeven aan de binnenzijde,
glas 'Uslar', helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG4, greep Gracia, roestvrij staal gepolijst en mat

Overzicht

1
Buitenzijde

Perfect Modern

aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad, 2
siergroeven aan de buitenzijde,
zonder siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Utrecht',
helder glas met gedeeltelijke mattering, PG4,
greep Annika / binnenkruk, roestvrij staal mat

199

Carpo 3

Basic

1

in de deurvleugel geplaatst deurblad,
siergroeven aan de buitenzijde,
zonder siergroeven aan de binnenzijde,
helder glas, PG2, greep Tilla, roestvrij staal mat

2

aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad,
siergroeven aan weerszijden, glas 'Chester',
helder glas met gedeeltelijke mattering, PG4,
greep Amelie, chroom, binnenkruk, roestvrij staal mat

3

vleugelafdekkend deurblad,
siergroeven aan de buitenzijde,
zonder siergroeven aan de binnenzijde,
glas 'Calvi', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdelen glas 'Antwerpen',
helder glas met gedeeltelijke mattering, PG4,
sokkelprofiel, greep Mahal,
roestvrij staal mat / aluminium

1
Buitenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

200

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

kleurselectie volgens RAL

+

siergroeven aan weerszijden

+

veelvuldige glasvarianten

+

Sokkelprofiel

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Basic

+

Basic

2
Buitenzijde

+

Basic

2
Binnenzijde

+

Basic

+

Basic

+

Magma 3
Het concept

Basic

in de deurvleugel geplaatst deurblad, 1
glas Chinchilla wit, PG2, siergroeven aan de buitenzijde,
zonder siergroeven aan de binnenzijde,
greep Maike, roestvrij staal mat

Perfect Classic

2
Binnenzijde

3

+

aan binnen- en buitenzijde
vleugelafdekkend deurblad

+

kleurselectie volgens RAL

+

siergroeven aan weerszijden

+

veelvuldige glasvarianten

+

Sokkelprofiel

+

designgreep

+

veiligheidspakket

+

energiebesparingspakket

Basic / Basic

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

Volledig glas

+

Techniek

Basic

Grepen

2
Buitenzijde

vleugelafdekkend deurblad, 3
siergroeven aan de buitenzijde,
zonder siergroeven aan de binnenzijde,
glas 'Zittau', helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG4, greep Danilo, roestvrij staal gepolijst en mat

Overzicht

1
Buitenzijde

Perfect Modern

aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad, 2
in de deurvleugel geplaatst deurblad aan de binnenzijde,
siergroeven aan de buitenzijde,
zonder siergroeven aan de binnenzijde,
glas 'Manama', helder glas met gedeeltelijke mattering,
PG4, greep Eternal / binnenkruk, roestvrij staal mat

201

202

Model Supreme zie pag. 235

Het concept
Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Lichtpunten,
opvallend
onopvallend.
U houdt van lichtdoorstroomde ruimten, lichte kleuren en gladde,
glanzende oppervlakken? U hebt het gevoel van weidsheid nodig om u
thuis te voelen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Volledig glas

Karakteristiek voor alle modellen van de volledig glas-serie zijn royale
glasoppervlakken en een grote lichtinval. Deze woonstijl betekent
grenzeloze vrijheid en ontspanning voor de ziel.
Laat de zon in uw hart en uw huis!

Het glas bestaat uit de volgende drie lagen:
Techniek

1. Helder glas met een dikte van 4 mm als
warmte-isolatieglas Ug 1,2 W/M2 K aan de
binnenzijde van de deur

Grepen

2. Helder glas met een dikte van 4 mm en aan
weerszijden aangebrachte
vormgevingselementen zoals:
matteringen, roestvrij stalen elementen, enz.
3. Gelaagd veiligheidsglas (VSG) met een dikte van
6 mm aan de buitenzijde van de deur

2

3

Ons advies
Een beperkte doorzichtigheid krijgt u
met Refloglas als middenplaat.
Overzicht

1

203

D

1

Springtime

204

1

Springtime PG3
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
en matte, roestvrij stalen elementen, zijdelen Summertime,
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde en mat,
roestvrij stalen element, greep Pageno 1000 mm,
roestvrij staal gepolijst en mat

2

Springtime PG3
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de
binnenzijde en matte, roestvrij stalen elementen,
zijdeel Nightfly, driedubbel glas met
gedeeltelijke mattering en mat, roestvrij stalen element,
greep Gracia, roestvrij staal gepolijst en mat

D

g edeeltelijke mattering aan de binnenzijde en matte, roestvrij stalen elementen

2

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

1

205

Morning Star

206

1

Morning Star PG3
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
en matte, roestvrij stalen elementen,
zijdeel Summertime, driedubbel glas met
gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde en mat, roestvrij stalen element,
greep Merle 1000 mm, roestvrij staal gepolijst en mat

2

Morning Star PG3
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
en matte, roestvrij stalen elementen,
zijdeel Heaven, driedubbel glas met
gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde,
greep Pageno 600 mm, roestvrij staal gepolijst en mat

D

g edeeltelijke mattering aan de binnenzijde en matte, roestvrij stalen elementen

2

Overzicht

Grepen

Techniek

1

D

207

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

D

1

Sunset Boulevard
1

2

D

208

Sunset Boulevard PG5
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde,
houtdecor- en mat, roestvrij stalen element,
zijdelen Sweet Home, driedubbel glas met
gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde en houtdecor-element,
greep Merkur 1600 mm, roestvrij staal mat
Sunset Boulevard PG5
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde,
rood element en mat, roestvrij stalen element,
zijdeel Glorious, driedubbel glas met
gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde, greep Noelle, roestvrij staal mat
gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde, houtdecoren mat, roestvrij stalen element

De volgende gekleurde
elementen zijn verkrijgbaar:

Rood

Donkergrijs

Golden Oak

Moeraseik

Siena Noce

Eiken klassiek

2

Het concept
Perfect Modern
Perfect Classic
Basic / Basic
Volledig glas
Techniek

1

Grepen

Waterwings

2

PG3 Waterwings 1
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
en matte, roestvrij stalen elementen,
greep Merle 1000 mm, roestvrij staal gepolijst en mat
PG3 Waterwings 2
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering
aan de binnenzijde en matte, roestvrij stalen elementen,
zijdeel Mon Amour, driedubbel glas met
gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde,
greep Danilo, roestvrij staal gepolijst en mat

Overzicht
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1

Wonderful

210

1

Wonderful PG3
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan
de binnenzijde en mat, roestvrij stalen element,
zijdelen Nightfly, driedubbel glas met
gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde en mat roestvrij stalen element,
greep Maike, roestvrij staal mat

2

Wonderful PG3
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
en mat, roestvrij stalen element,
greep Pageno 1000 mm, gepolijst en mat

2

Het concept
Perfect Modern

D1

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D2

1

Sweet Moments
PG6 Sweet Moments 1
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde,
gepolijste lisenen en glaskristalstenen, Refloglas,
zijdeel Silvermoon, driedubbel glas, volledig gematteerd
aan de binnenzijde, gepolijste lisenen en glaskristalstenen,
greep Gracia, roestvrij staal gepolijst en mat

Grepen



Overzicht

PG5 Sweet Moments 2
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde,
matte lisenen en glaskristalstenen, greep Eternal, roestvrij staal mat
helder glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde, D
gepolijste lisenen en glaskristalstenen

1

Refloglas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde, D
gepolijste lisenen en glaskristalstenen

2

2

211

ERACHTER
schuilt
altijd een
verhaal

Model Sweet Moments zie pag. 211

212

Het concept
Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Dennis alleen thuis

Alles net zo gedaan als papa – knop ingedrukt – tegen het apparaat gemopperd –
gevallen – sap geknoeid – de computer geschud – computer zwart – computer stom

213

D

1

Golden Gate

214

1

Golden Gate PG3
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
en matte, roestvrij stalen elementen,
zijdeel Nomen, driedubbel glas met
gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde,
greep Lampos, roestvrij staal gepolijst en mat

2

Golden Gate PG3
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
en matte, roestvrij stalen elementen,
greep Stella, roestvrij staal gepolijst en mat

D

gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde en matte, roestvrij stalen elementen

2

Het concept
Perfect Modern
Perfect Classic
Basic / Basic
Volledig glas
Techniek

1

Grepen

For You

2

PG3 For You 1
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
en mat, roestvrij stalen element, zijdeel Glorious,
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde,
greep Andrea 800 mm, roestvrij staal mat

Overzicht



PG3 For You 2
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
en mat, roestvrij stalen element,
greep Lampos, roestvrij staal gepolijst en mat

215

Sugarbabe

216

1

Sugarbabe PG3
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
en mat, roestvrij stalen element,
zijdeel Fabulous, driedubbel glas met
gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde,
greep Merle 1200 mm, roestvrij staal gepolijst en mat

2

Sugarbabe PG3
driedubbel glas met gedeeltelijke
mattering aan de binnenzijde en mat, roestvrij stalen element,
greep Merkur 1600 mm, roestvrij staal mat

D

h elder glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde en mat, roestvrij stalen element

2

Overzicht

Grepen

1

Techniek

1

D

217

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

1

218

Het concept
Perfect Modern
Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D

2

Firebird
PG3 Firebird 1
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
en matte, roestvrij stalen stroken, zijdeel Fantasy,
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
en matte roestvrij stalen stroken,
greep Pageno 1000 mm, roestvrij staal gepolijst en mat

Grepen



3

Overzicht

PG3 Firebird 2
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
en matte, roestvrij stalen stroken, zijdeel Fantasy,
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
en matte roestvrij stalen stroken, greep Merkur 1600 mm, roestvrij staal mat
PG3 Firebird 3
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
en matte, roestvrij stalen stroken, greep Maike, roestvrij staal mat
helder glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde en matte, roestvrij stalen stroken D

219

DE WERELD BEHOORT
AAN DE DAPPEREN

Stoppen met het dieet – het leven is zo mooi – en dat buikje staat me goed –
morgen begin ik met sporten – en morgen alleen maar rijst – misschien

220

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

ERACHTER
schuilt
altijd een
verhaal

Model Firebird zie pag. 218
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D1
D

D2

D3

1

Butterfly
1

2

Butterfly PG5
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde,
houtdecor-element en matte, roestvrij stalen stroken,
greep Merkur 1600 mm, roestvrij staal mat

D1

g edeeltelijke mattering aan de binnenzijde, rood element en matte, roestvrij stalen stroken

D

gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde, grijs element en matte, roestvrij stalen stroken

D3

g edeeltelijke mattering aan de binnenzijde, houtdecor-element en matte, roestvrij stalen stroken

2

222

 utterfly PG5
B
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde,
rood element en matte, roestvrij stalen stroken,
zijdeel Brooklyn, driedubbel glas met
gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde en mat, roestvrij stalen element,
greep Pageno 600 mm, roestvrij staal gepolijst en mat

De volgende gekleurde
elementen zijn verkrijgbaar:

Rood

Donkergrijs

Golden Oak

Moeraseik

Siena Noce

Eiken klassiek

2

Het concept
Perfect Modern
Perfect Classic
Basic / Basic
Volledig glas
Techniek

1

Grepen

Forever

2

PG4 Forever 1
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan
de binnenzijde en matte, roestvrij stalen elementen, Refloglas,
greep Pageno 600 mm, roestvrij staal gepolijst en mat
PG3 Forever 2
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan
de binnenzijde en matte, roestvrij stalen elementen,
zijdeel Nightfly, driedubbel glas met gedeeltelijke mattering
aan de binnenzijde en mat, roestvrij stalen element,
greep Mahal, roestvrij staal mat / aluminium

Overzicht



223

D

1

Celebration

224

1

Celebration PG3
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde in twee
verschillende matteringsgradaties, mat ingeslepen groeven en glaskristalstenen,
zijdeel Real Love, driedubbel glas met lichte volledige mattering aan de
binnenzijde en mat ingeslepen groeven,
greep Danilo, roestvrij staal gepolijst en mat

2

Celebration PG3
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde in twee
verschillende matteringsgradaties, mat ingeslepen groeven en
glaskristalstenen, greep Maike, roestvrij staal mat

D

gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde in twee verschillende
matteringsgradaties, mat ingeslepen groeven en glaskristalstenen

2

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

1
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Liberty
1

2

D
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Liberty PG5
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde,
houtdecor- en mat, roestvrij stalen element,
zijdeel Dream, driedubbel glas, volledig gematteerd aan de
binnenzijde, greep Mahal,
roestvrij staal mat / aluminium
Liberty PG5
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde,
houtdecor- en mat, roestvrij stalen element,
zijdeel Nightfly, driedubbel glas met gedeeltelijke mattering
aan de binnenzijde en mat, roestvrij stalen element,
greep Sacora, roestvrij staal mat
houtdecor- en mat roestvrijstalen element

De volgende gekleurde
elementen zijn verkrijgbaar:

Rood

Donkergrijs

Golden Oak

Moeraseik

Siena Noce

Eiken klassiek

2

Overzicht

Grepen

Techniek

1

D
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Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

D

1

Honeymoon
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1

Honeymoon PG5
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
gepolijst en mat, roestvrij stalen element,
greep Pageno 600 mm, roestvrij staal gepolijst en mat

2

 oneymoon PG5
H
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde,
gepolijst en mat, roestvrij stalen element,
zijdeel Dream, driedubbel glas,
volledig gematteerd aan de binnenzijde,
greep Merkur 1600 mm, roestvrij staal mat

D

g epolijst en mat, roestvrijstalen element

2

Het concept
Perfect Modern
Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D

1

Grepen

My Way



PG3 My Way 1
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde en
matte, roestvrij stalen elementen, greep Merkur 1600 mm, roestvrij staal mat

2

Overzicht

PG3 My Way 2
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
en matte, roestvrij stalen elementen, zijdeel Nightfly,
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
en mat, roestvrij stalen element, greep Lampos, roestvrij staal gepolijst en mat
helder glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde en matte, roestvrij stalen elementen D
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D

1

1

Impression
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1

Impression PG5
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde in twee
verschillende matteringsgradaties en matte lisenen,
zijdeel Dream, driedubbel glas, volledig gematteerd aan de binnenzijde,
greep Merkur 1600 mm, roestvrij staal mat

2

Impression PG5
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde in twee
verschillende matteringsgradaties en matte lisenen,
greep Maike, roestvrij staal mat

D

helder glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde in twee
verschillende matteringsgradaties en matte lisenen

2

Het concept
Perfect Modern
Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D

1



Grepen

Follow Me
PG5 Follow Me 1
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
en gepolijste, roestvrij stalen elementen,
greep Impression 1000 mm, koolstof / roestvrij staal gepolijst

2

Overzicht

PG5 Follow Me 2
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering en
gepolijste, roestvrij stalen elementen,
zijdeel Mon Amour, driedubbel glas met
gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde,
greep Pageno 1000 mm, roestvrij staal gepolijst en mat
helder glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde en gepolijst, roestvrij stalen element D
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ERACHTER
schuilt
altijd een
verhaal

Model Follow Me zie pag. 231
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Het concept
Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Vlammende
passie

Hij wordt een rock star – dat mag duidelijk zijn – hij oefent veel – niet alleen in de
badkuip – zijn idool is Michael Jackson – dat geldt ook voor zijn moeder

233

D

1

Daylight
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1

Daylight PG3
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde in twee
verschillende matteringsgradaties, mat ingeslepen groeven en facetstenen,
zijdeel Buddy Holly, driedubbel glas met binnenliggende mattering
in twee verschillende matteringsgradaties en mat ingeslepen groeven,
greep Maike, roestvrij staal mat

2

 aylight PG3
D
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde in twee
verschillende matteringsgradaties, mat ingeslepen groeven en facetstenen,
greep Stella, roestvrij staal gepolijst en mat

D

helder glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde in twee verschillende
matteringsgradaties, mat ingeslepen groeven en facetstenen

2

Het concept
Perfect Modern
Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

D

1

Supreme
PG5 Supreme 1
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde,
gepolijste en matte, roestvrij stalen elementen,
zijdeel Dream, driedubbel glas, volledig gematteerd aan de binnenzijde,
greep Impression 1000 mm, koolstof / roestvrij staal gepolijst

Grepen



2

Overzicht

PG5 Supreme 2
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan
de binnenzijde, gepolijste en matte, roestvrij stalen elementen,
zijdeel Summertime, driedubbel glas met gedeeltelijke mattering
aan de binnenzijde en mat, roestvrij stalen element,
greep Pageno 1000 mm, roestvrij staal gepolijst en mat
helder glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde en D
gepolijste roestvrij stalen elementen
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D

1

Burning Star
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1

Burning Star PG3
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde in twee
verschillende matteringsgradaties en mat ingeslepen groeven,
zijdeel Eternity, driedubbel glas met binnenliggende mattering
in twee verschillende matteringsgradaties en mat ingeslepen groeven, greep Sacora, roestvrij staal mat

2

Burning Star PG3
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde in twee
verschillende matteringsgradaties en mat ingeslepen groeven,
greep Merkur 1600 mm, roestvrij staal mat

D

g edeeltelijke mattering aan de binnenzijde in twee verschillende matteringsgradaties en mat ingeslepen groeven

2

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

1
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Onze
aanbeveling!

1

238

Buitenaanzicht
2
3
in de deurvleugel gezet deurblad

1

2

Buitenaanzicht
3
vleugelafdekkend deurblad

Perfect Modern

1

In de regel wordt het deurblad in de vleugel van uw nieuwe voordeur gezet.
2
3
Dat ziet u aan de rondom lopende afdichtrand tussen deurblad en vleugel – aan
de buiten- en de binnenzijde van de deur.

2

Vleugelafdekkende
deurbladen daarentegen dekken de deurvleugel helemaal af.
3
Zo ontstaat een volledig glad en harmonieus deuroppervlak zonder zichtbare
afdichtranden.

Perfect Classic

1

Het concept

Het vleugelafdekkende
deurblad

Basic / Basic

Het design kan zijn werking ontplooien op het optisch rustige en als uit één stuk
gemaakte oppervlak en daarbij vol tot zijn recht komen.
In tegenstelling tot het aan de binnenzijde aangebrachte deurblad plaatst de edele, aan
de binnenzijde vleugelafdekkende optiek ook volmaakte accenten in het interieur.

Het deurblad aan de
binnenzijde

Grepen

Techniek

Het deurblad aan de
buitenzijde

Volledig glas

Optimale warmte-isolatie in twee varianten:
Harmony Line: aan de buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
Harmony Line: aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad

Basic
Perfect

in de deurvleugel gezet deurblad
Basic-Line standaarduitvoering

vleugelafdekkend deurblad
Perfect-Line standaarduitvoering
Basis-Line Plus tegen meerprijs

Overzicht

Basic
Perfect

in de deurvleugel gezet deurblad
Perfect-Line standaarduitvoering
Basic-Line standaarduitvoering

vleugelafdekkend deurblad
Perfect-Line tegen meerprijs
Basis-Line Plus tegen meerprijs
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Vlakke,
onderhoudsvriendelijke
huisdeur
Overeenkomstig de trend van gladde, voeg- en randloze oppervlakken
zijn tal van voordeuren met vlakke roestvrijstalen profielen of stroken
verkrijgbaar.
In tegenstelling tot Basic-Line, waarbij de profielen op het deurblad worden
aangebracht (grafiek 1+2), zijn de roestvrijstalen elementen bij de serie
Perfect-Line vlak in het oppervlak van de draagplaat gelegd (grafiek 3).
Niet alleen het edele design is een argument voor vlakke details.
Vlakheid wil ook zeggen: geen voegen en geen randen waarin zich stof
en vuil kunnen vastzetten.

Onze
aanbeveling!

1

Basic

240

1. aan buitenzijde
aangebracht
roestvrijstalen
profiel, aan
binnenzijde zonder
profiel.
Standaard Basic-Line.

2

Basic

+

2. aan weerszijden
aangebracht
roestvrijstalen
profiel.
Basic-Line Plus.

3

Perfect

3. aan weerszijden
vlak roestvrijstalen
profiel.
	Standaard
Perfect-Line.

Model Tanis zie pag. 71
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Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept
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Model Nox zie pag. 23

Basic-Line
standaarduitvoering
in wit

Basic

Basic

+

Basis-Line Plus
vrije kleurkeuze
tegen meerprijs

Het concept
Perfect Classic

Kies uw favoriete kleur uit meer dan 100 RAL-kleuren.
De hoge merkkwaliteit van onze voordeuren wordt niet
zonder reden al zichtbaar aan het oppervlak. De voordeuren
worden voorzien van een lichtecht en weerbestendig
kleuroppervlak.
Met de milieuvriendelijke lakken in alle RAL-kleuren en
onze eigen mengmogelijkheden zijn nagenoeg alle tinten in
mat of glanzend realiseerbaar.

Basic / Basic

Perfect-Line
Standaarduitvoering
vrije kleurkeuze

Perfect

Perfect Modern

Breng kleur
in het spel.

Volledig glas

Hier een kleine kleurselectie:

om druktechnische redenen kunnen de kleuren in werkelijkheid afwijken van
de kleurafbeeldingen.

Techniek

Fijnstructuur-oppervlakken
Een smaakvol alternatief voor de glanzende
kleuroppervlakken zijn fijn gestructureerde coatings.
De fijne korreling van de kleurpigmenten in deels
verschillende nuances oogt niet alleen edel,
maar voelt ook zeer prettig aan.

Overzicht

Grepen

Onze fijn gestructureerde coatings overtuigen
niet alleen met hun decoratieve karakter, maar ook
met de volgende eigenschappen:
- zeer hoge lichtechtheid en weerbestendigheid
- krasbestendigheid
- gering onderhoud omdat vuildeeltjes heel slecht kunnen
hechten en door het water 'vanzelf' worden afgevoerd

Behalve DB-coatings met metallic-effect zijn –
al naargelang de uitvoering – ook tal van RAL-kleuren
verkrijgbaar in een fijne structuur.
om druktechnische redenen kunnen de kleuren
in werkelijkheid afwijken van de kleurafbeeldingen.
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Levendige
oppervlakken.
Perfect-Line
Decorkeuze
tegen meerprijs

Perfect

Basic-Line
standaarduitvoering
in wit (RAL-kleur)

Basic

Basic

+

Basic-Line Plus
decorkeuze
tegen meerprijs

Kies uw favoriete kleur uit meer
dan 70 verschillende decorfolies.
Met gestructureerde decors, in warme kleuren of
natuurlijk ogend imitatiehout, geeft u uw nieuwe voordeur
een heel bijzonder, levendig en natuurlijk oppervlak.
Met unieke productietechnieken zorgen wij ervoor
dat u enthousiast zult zijn over elk kleine detail
van uw voordeur.

De randen van vleugelafdekkende deurbladen en de overgangen
naar de profielloze glasplaten worden helemaal ommanteld.
Bij de details, zoals de ornamentprofielen, wordt het aan de
oppervlaktestructuur ontleende decor met de hand aangebracht.
Hier zijn ware kunstenaars aan het werk!
Onderstaand een kleine selectie:

Golden Oak

Moeraseik

Eiken klassiek

Mahonie

Grenen

Siena Noce

Sorrento natuur

Siena Rosso

Wit

Rood

Lichtgrijs

Donkergrijs

Door de druktechniek zijn kleurverschillen tussen de afbeeldingen van de decorfolie en de originele kleuren
mogelijk.
Voor de afstemming adviseren wij een vergelijking met de originele folie.
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Model Eva zie pag. 141
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Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Perfect Modern

Het concept

Designglas
en sierbeglazingen.
Door de handmatige bewerking van het glas met hamer en beitel ontstaan uniek gevormde stenen en
stroken van kristalglas die ieder op zich al kleine kostbaarheden zijn, zie afb. 1,2,10,11,14 en 15.
In combinatie met in kleur gelakt glas – met kleurverloop – komt de glans van deze handgemaakte
unicaten vol tot zijn recht, zie afb. 1.
3D-glas overtuigt door zijn buitengewone dieptewerking.
De gedeeltelijk gematteerde glasplaten bereiken op deze wijze een driedimensionale werking, zie afb. 3.
Een geslepen facetsteen in de glastussenruimte breekt het licht net als een edelsteen. Zo kan hij
effectvol en decoratief als extra vormgevend element worden ingezet, zie afb. 13.
Bij ingeslepen facetten en sterren wordt het glas in meerdere werkstappen schuin afgevlakt. Het
natuurlijk naar binnen vallende licht wordt anders gereflecteerd dan door het rechte glasoppervlak. Zo
ontstaan levendige en decoratieve accenten.
De ingeslepen facetten en sterren liggen in de glastussenruimte, zie afb. 4 en 6.
Met een nieuwe techniek voor het inslijpen van groeven kunnen decente, matte lisenen in het
glas worden geslepen, waardoor het design op bescheiden wijze wordt onderstreept, zie afb. 11.
Het door ons geleverde glas-in-lood is met de hand vervaardigd en derhalve uniek.
Losse, verschillend geslepen, gestructureerde ruitjes worden in lood gevat en zorgvuldig gesoldeerd.
Het glas-in-lood ligt beschermd in de glastussenruimte, zie afb. 5 en 7.
Met behulp van de zandstraaltechniek kunnen wij voor u iedere gedeeltelijke mattering op het glas
aanbrengen.
Wij bieden u een ruime keuze aan motieven, maar kunnen ook uw persoonlijke wensen realiseren, zie
afb. 8.
Een gewelfde glasplaat vervormt de doorkijk zonder de intensiteit van de lichtinval te sterk te
verminderen. Het glas genereert een sterke driedimensionale werking, maar is doorzichtig, zie afb. 9.
Mattering in twee gradaties: Glasmatteringen worden gegenereerd door het bestralen van helder
glas met microgranulaat. Door een verschillende hoge stralingsdruk tijdens de productie ontstaan
matteringen in verschillende gradaties. Terwijl de klassieke mattering absoluut blikdicht is, biedt een iets
zwakkere mattering nog een lichte doorzichtigheid, zie afb. 12 en 13.
Bij Refloglas lijken voorwerpen steeds waziger te worden naarmate ze verder van de glasplaat
verwijderd zijn. Alles wat zich direct achter Refloglas bevindt, is bijna net zo duidelijk als achter helder
glas en wordt bij een grotere afstand steeds onduidelijker, vergelijkbaar met een melkachtige nevel, zie
afb. 14 met niet-reflecterend glas. Afb. 15 met helder glas.
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Techniek

Basic / Basic

Perfect Classic

5
6

7
8
9

10
11
12

13

14

15

Perfect Modern

4

Volledig glas

3

Grepen

2

Overzicht
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Het concept

Transparante
schoonheid.
Ornamentglas.
Om u een indruk te geven van de meer of minder duidelijke
doorkijkmogelijkheden van onze ornamentglazen hebben we ter vergelijking een
selectie van deze glazen voor dezelfde gang gefotografeerd.
Door technische beperkingen is een absoluut natuurgetrouwe afbeelding
hier natuurlijk niet mogelijk. Uw vakhandel beschikt derhalve over veel
glasvoorbeelden om te bekijken. Wij geven u graag advies.
Bij alle voordeurpanelen met ornamentglas wijst de gestructureerde zijde van
het glas naar de glastussenruimte. Dat maakt het onderhoud van de beglazing
dan ook heel eenvoudig.
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Het concept

Helder glas, gedeeltelijk
gematteerd

Bonn

Mastercarré wit

Madras Pave wit

Madras Uadi wit

Parsol grijs

Parsol brons

Chinchilla wit

Ornament 504 wit

Gotik wit

Masterpoint wit

Kathedral klein gehamerd wit

IJsbloem wit

Perfect Modern

Refloglas

Overzicht

Grepen

Techniek

Volledig glas

Basic / Basic

Perfect Classic

Helder glas
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Accessoires
Grepen - roestvrij staal

Hoogwaardige roestvrijstalen grepen
Gepolijste details op matte oppervlakken

3

1

2

Abacus 1
roestvrij staal, gepolijst en mat
B 240 mm x H 1450 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)
Sarah 2
roestvrij staal mat
Ø 30 mm, B 145 mm x H 1200 mm

4

5

Andrea 3
roestvrij staal mat, Ø 25 mm,
Andrea 530: B 145 mm x H 530 mm
Andrea 835: B 145 mm x H 835 mm
Belinda 4
roestvrij staal mat
Ø 30 mm, B 85 mm x H 340 mm
Namo 5
roestvrij staal mat
Ø 32 mm, B 105 mm x H 588 mm
Annika 6
roestvrij staal mat
B 105 mm x H 330 mm

7

6

8

Ameland 7
roestvrij staal mat
Ø 70 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)
Cupido 8
roestvrij staal mat
Ø 240 mm
(alleen monteerbaar bij vleugelafdekkende
uitvoering)
Fimor 9
roestvrij staal mat
Ø 30 mm, B 680 mm x H 339 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)
Fairy 10
roestvrij staal gepolijst en mat
Ø 30 mm, B 620 mm x H 70 mm
(greepmontage op voordeurpaneel
verticaal of horizontaal)
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9

10

1

Het concept

Accessoires
Grepen - roestvrij staal
2

3

Tanis
roestvrij staal gepolijst en mat
B 50 mm x H 600 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)

4

Jenny
roestvrij staal mat
Jenny 500: B 30 mm x H 500 mm
(greepmontage op voordeurpaneel
verticaal of horizontaal)
Jenny 800: B 30 mm x H 800 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)

5

Lindon 800
roestvrij staal mat
B 40 mm x H 800 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)

6

M
 agic
roestvrij staal mat
decoratieve randafsluiting
Ø 34 mm, rechte steunen
verschillende lengten
van 600 - 1800 mm leverbaar
(greepmontage op voordeurpaneel)
optioneel met afgeschuinde steunen
45° voor montage op de deurvleugel

7

Merkur
roestvrij staal mat
Ø 30 mm, rechte steunen
lengte 1600 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)
optioneel met afgeschuinde steunen
45° voor montage op de deurvleugel

Volledig glas

I rene
roestvrij staal mat
B 330 mm x H 60 mm
(greepmontage op voordeurpaneel
verticaal of horizontaal)

Techniek

2

Grepen

7

Gracia
roestvrij staal gepolijst en mat
Ø 30 mm, B 110 mm x H 600 mm

Overzicht

6

1

Basic / Basic

4

3

5

Perfect Classic

Perfect Modern

1
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Accessoires
Grepen - roestvrij staal

2

1

Maike 1
roestvrij staal mat
B 70 mm x H 330 mm

4

3

6

5

Mahal 2
roestvrij staal mat / aluminium
B 110 mm x H 420 mm
Merle 3
roestvrij staal, gepolijst en mat
Ø 30 mm, B 95 mm x H 330 mm
Merle 4
roestvrij staal gepolijst en mat
rechte steunen
Ø 32 mm, lengte 1000 mm en 1200 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)
optioneel met afgeschuinde steunen 45°
montage op de deurvleugel, B 120 mm
Pageno 5
roestvrij staal gepolijst en mat
rechte steunen
B 30 mm, lengten: 600 en 1000 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)
optioneel met gebogen steunen voor
montage op de deurvleugel, B 110 mm
Newton 6
roestvrij staal gepolijst en mat
B 34 mm x H 800 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)
Sacora 7
roestvrij staal mat
B 100 mm x H 500 mm

9

7

8

Stripe 8
roestvrij staal mat
B 30 mm x H 1055 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)
Tessa 9
roestvrij staal mat
B 650 mm x H 40 mm
(greepmontage op voordeurpaneel
verticaal of horizontaal)
Eternal 10
roestvrij staal mat
B 98 mm x H 535 mm
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10

1

Het concept

Accessoires
Grepen - roestvrij staal

4

Noelle
roestvrij staal mat
B 100 mm x H 330 mm

5

Tilla
roestvrij staal mat
Ø 25 mm, B 95 mm x H 330 mm

6

Stella
roestvrij staal gepolijst en mat
Ø 30 mm, B 90 mm x H 500 mm

7

Anna
roestvrij staal mat
Ø 30 mm, B 90 mm x H 290 mm

8

Amelie
chroom
B 100 mm x H 320 mm

9

Roxy
roestvrij staal mat
Ø 25 mm, B 85 mm x H 315 mm

10

Dorina
roestvrij staal gepolijst en mat
Ø 30 mm, B 100 mm x H 350 mm

11

Oxana
jatobahout / roestvrij staal mat
rechte steunen
B 40 mm x H 800 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)
optioneel met afgeschuinde steunen 45°
voor montage op de deurvleugel, B 110 mm

12

Meru
jatobahout / roestvrij staal mat
rechte steunen
B 40 mm x H 1600 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)
optioneel met afgeschuinde steunen 45°
voor montage op de deurvleugel, B 116 mm

5

8

12

9

10

11

Perfect Classic

Lampos
roestvrij staal gepolijst en mat
B 110 mm x H 600 mm

Basic / Basic

3

Volledig glas

7

Impression
koolstof / roestvrij staal gepolijst
lengten 1000, 1200 en 1600 mm
Ø 30 mm, B 115 mm

Techniek

6

2
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Grepen

4

Danilo
roestvrij staal mat met vier gepolijste ringen
rechte steunen
Ø 30 mm, B 30 mm x H 600 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)
optioneel met afgeschuinde steunen 45°
voor montage op de deurvleugel, B 120 mm

Overzicht

3

1

Perfect Modern

2

1



Flow 1
roestvrij staal mat zonder elementen,
met element van natuursteen Autumn,
Black Slate, Multicolor, thermisch behandeld beukenhout,
B 110 mm x H 400 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)
Steps 2
met element van natuursteen Multicolor,
Autumn, Black Slate, roestvrij staal mat zonder elementen,
thermisch behandeld beukenhout,
B 100 mm x H 200 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)

EEN echt stukje natuur...
roestvrijstalen grepen met elementen van echt natuursteen
of thermisch behandeld beuken
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Circle 3
roestvrij staal mat zonder elementen,
met element van natuursteen Autumn,
Black Slate, Multicolor, thermisch behandeld beukenhout,
B 80 mm x H 320 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)
Chain 4
roestvrij staal mat zonder elementen,
met element van natuursteen Autumn,
Black Slate, Multicolor, thermisch behandeld beukenhout,
B 120 mm x H 240 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)
Track 5
roestvrij staal mat zonder elementen,
met element van natuursteen Autumn,
Black Slate, Multicolor, thermisch behandeld beukenhout,
B 87 mm x H 470 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)
Cross 6
roestvrij staal mat, randen gepolijst,
zonder elementen,
met element van thermisch behandeld beukenhout
B 52 mm x H 582 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)

7

Line 7
roestvrij staal mat zonder elementen,
met element van thermisch behandeld beukenhout
B 30 mm x H 900 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)
Viggo 8
roestvrij staal mat
B 400 mm x H 115 mm vlak
(alleen monteerbaar bij vleugelafdekkende uitvoering)

DAAR gaat u een licht op...

Nova 9
roestvrij staal mat
B 105 mm x 340 mm
montage verticaal of horizontaal
(alleen monteerbaar bij vleugelafdekkende uitvoering)
Nero 10
roestvrij staal mat
B 105 mm x H 640 mm
(alleen monteerbaar bij vleugelafdekkende uitvoering)
Brando / Opal 11
roestvrij staal mat (Brando)
optioneel met led (Opal)
B 290 mm x H 210 mm vlak
(alleen monteerbaar bij vleugelafdekkende uitvoering)
Nele / Nea 12
roestvrij staal mat (Nele) optioneel met led (Nea)
B 200 mm x H 200 mm
(alleen monteerbaar bij vleugelafdekkende uitvoering)
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ingelaten roestvrijstalen grepen met en zonder
ledverlichting
8

11

9
10
12

NIET alle
VERRassingen
zijn welkom...

Accessoires
Grepen met spion of fingerprint
1

roestvrijstalen greep met geïntegreerde
deurspioncamera en kleurenmonitor
aan de woonruimtezijde
Optimale invalshoek van 110° voor een
goed zicht op het complete deurbereik.

Vitano
roestvrij staal mat
met geïntegreerde deurspion
en monitor aan de binnenzijde van de deur
of aan de binnenwand.
B 30 mm x H 1200 mm, D 65 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)

Perfect Modern

1

Het concept

1

Perfect Classic

Stroomnet-onafhankelijke montage aan de binnenzijde
van de voordeur of alternatief op de binnenwand
van de woonruimte.

Fingerprint-leestoestellen

• U kunt tot maar liefst 150 vingerafdrukken
gemakkelijk vrijgeven en ook te allen tijde weer
wissen.
• Zelflerende vingerherkenning: alle stuk
voor stuk gescande vingerafdrukken worden
samengevoegd tot een geheel. Op deze wijze
worden ook schuin geplaatste vingers herkend.

Zo uniek is alleen uw vingerafdruk – uw sleutel voor de deur!

2

3

• Automatisch bijleren van vingerafdrukken
bijv. bij nog groeiende kinderen of kleinere
verwondingen.

Volledig glas

FINGERPRINT-LEESTOESTEL

Basic / Basic

Vergeten behoort tot het verleden! U hebt uw
sleutel in de waarste zin van het woord steeds bij
de hand.

• Een opgeslagen vingerafdruk functioneert
ook onafhankelijk van externe invloeden bijv.
bij deuren die zijn blootgesteld aan extreme
weersinvloeden.
• Veilig tegen manipulatie

Memo
roestvrij staal mat met element
van thermisch behandeld beukenhout
B 50 mm x H 850 mm
met fingerprint
optioneel zonder fingerprint
(greepmontage op voordeurpaneel)

3

A
 mato
roestvrij staal mat
met fingerprint
optioneel zonder fingerprint
B 50 mm x H 800 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)

4

Bravo / Saphir
roestvrij staal mat met fingerprint (Bravo)
optioneel met led (Saphir)
B 340 mm x H 210 mm vlak
(alleen monteerbaar bij vleugelafdekkende
uitvoering)

Overzicht

4

Grepen

2

Techniek

• Compatibel met alle gangbare elektrische
deursloten
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Accessoires
roestvrij staal, messing, brons
1

Brievenbusklep Gerda 1
roestvrij staal mat B 346 mm x H 85 mm

2

Brievenbusklep Tilla 2
roestvrij staal mat B 275 mm x H 82 mm
Brievenbus Aida 3
roestvrij staal mat met apart krantenvak
B 395 mm x H 330 mm x D 150 mm
Brievenbus Lindon 4
roestvrij staal mat / acrylglas
met apart krantenvak
B 400 mm x H 375 mm x D 130 mm

3

4

5

Brievenbus Roxy 5
roestvrij staal mat
B 320 mm x H 470 mm x D 130 mm
Lena 6
gebruineerd messing, beperkt weerbestendig
B 80 mm x H 295 mm


Ulla 7
gebruineerd messing, beperkt weerbestendig
B 65 mm x H 295 mm



Veiligheidsrozet voor profielcilinder 8
gebruineerd messing, beperkt weerbestendig
B 30 mm x H 70 mm, dikte 10 mm
artikelnr 1014



Binnenkruk 9
gebruineerd messing, beperkt weerbestendig
B 45/135 mm x H 240 mm, dikte 10 mm
artikelnr 1011



Brievenbusklep Monika 10
gebruineerd messing, beperkt weerbestendig
B 310 mm x H 75 mm
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Deurklopper leeuwenkop 11
gebruineerd messing, beperkt weerbestendig
B 105 mm x H 170 mm
Alegro, gegoten brons 12
B 100 mm x H 330 mm



Laura, gegoten brons 13
B 80 mm x H 330 mm
Marlene, gegoten brons / roestvrij staal 14
B 75 mm x H 280 mm
Veiligheidsrozet voor profielcilinder, gegoten brons 15
B 32 x H 67, dikte 10 mm
artikelnr. 1064

12

13
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Veiligheidsrozet voor profielcilinder, gegoten brons 16
met kernbescherming
instelbaar van 8 - 14 mm
B 37 mm x H 78 mm, dikte 16 mm
artikelnr. 1754
Drukkerbeslag, gegoten brons 17
(1056 + 1057)
B 40/120 mm x H 265 mm, dikte 12 mm
artikelnr. 1055
Binnenkruk Diagonale, gegoten brons 18
B 40/120 mm x H 265 mm, dikte 12 mm
Artikelnr. 1057
Leeuwenkop, gegoten brons 19
B 105 mm x H 170 mm
Artikelnr. 1250

256

16

17

18

19

10

13

Veiligheidsrozet voor profielcilinder
roestvrij staal mat met kernbescherming
instelbaar van 8 - 15 mm
B 37 mm x H 74 mm, dikte 14 mm
artikelnr. 1062-01

4

Ringrozet voor profielcilinder
roestvrij staal mat, Ø 32 mm
artikelnr. 1610

5

Veiligheidsrozet voor profielcilinder
roestvrij staal mat, B 33 mm x H 79 mm,
dikte 4 mm,
artikelnr. 1646
optioneel met gepolijste randen
artikelnr. 1646-01

6

Veiligheidsrozet voor profielcilinder
chroom, B 30 mm x H 70 mm, dikte 10 mm,
artikelnr. 1658

7

Veiligheidsrozet voor profielcilinder
chroom met kernbescherming,
B 30 mm x H 70 mm, dikte 15 mm
artikelnr. 1659

8

Greepbeslag Victoria
Buitenklink:
SKG, roestvrij staal mat
B 32/65 mm x H 250 mm x D 60 mm
Binnenkruk:
B 150 mm x H 250 mm, D 70 mm
artikelnr. 1773

11

12

9

Greepbeslag Ida
roestvrij staal mat, B 35/155 mm x H 245 mm
artikelnr. 1771

10

Binnenkruk
roestvrij staal mat, B 35/155 mm x H 245 mm
artikelnr. 1048

11

Binnenkruk - set
roestvrij staal mat, half beslag, licht gebogen
rozet Ø 55 mm, B 160 mm
artikelnr. 1627

12

Binnenkruk - set
roestvrij staal mat, half beslag, L-vorm
rozet Ø 52 mm
artikelnr. 1628

14

13

Binnenkruk - set
roestvrij staal mat, half beslag, L-vorm
rozet B 30/150 mm x H 72 mm
artikelnr. 1626

14

Deurspion
roestvrij staal mat, Ø 26 mm
gezichtshoek 200° artikelnr. 1318

15

Deurspion
chroom, Ø 20 mm, gezichtshoek 170°
artikelnr. 1319

16

Deurspion
chroom, Ø 26 mm, gezichtshoek 200°
artikelnr. 1321

15

16
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7

Veiligheidsrozet voor profielcilinder
met kernbescherming
roestvrij staal mat, B 33 mm x H 74 mm,
dikte 12 mm, artikelnr. 1062

6

5

4

2

3

Grepen

2

Veiligheidsrozet voor profielcilinder
roestvrij staal mat, B 33 mm x H 74 mm,
dikte 10 mm, artikelnr. 1049

Overzicht
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Perfect-Line
U wenst een 'rondom-zorgeloos-pakket'?
Dan is Perfect-Line de juiste keuze!
Hier krijgt u niet 'alleen' een voordeur, maar meteen een compleet
uitrustingspakket – tegen een faire prijs. Ultramoderne techniek met kostbare
productdetails en hoogwaardig designglas zijn kenmerkend voor deze serie.
Alle modellen beschikken principieel over een doorlopend, vleugelafdekkend deurblad,
driedubbel glas met optimale energie-efficiëntie, een grote kleurenveelzijdigheid en
nog veel meer.
Meer hierover vindt u vanaf pagina 12.

+

Basic-Line wordt Basic-Line Plus

U zou graag alleen een paar extra opties willen kiezen?
Dan is de productserie Basis-Line Plus precies wat u zoekt.
Bij deze instapmodellen in het modulesysteem kunt u eenvoudig afzonderlijke
Plus-modules toevoegen. Zo bepaalt u de uitrusting en de prijs van uw individuele
droomdeur helemaal naar uw eigen wensen.
Meer hierover vindt u vanaf pagina 170.

